
يىكاكهعليهدىالدكتورة
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ليةا!ف
كاامبيام!لسامبلاالغ!ل9امييا!يسعلاالغ!لبي!

العيل!ديالتاس!نألقليثتلا!الثالثالقلقمذا
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ا!ضارلةالصلات
الاسلا!أوالفحرانمسيعيالفحريين

الميلاديالتاسحالقرنحتىالثالثالقرنمن
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العضادلةالصلات

الاسلامأوالفحرالمسيعيالفحربين

الميلاديالتاسعالقرنحتىالثالثالقرنمن

تأليف:

همه!ح!كحعليهدي:الدحتورة

م20"5لى9الأالطبعة

؟!5منسخ:عدد

42*؟7:لخي!سا

75ء:لصغحكاعمد

سورمة-مفحكدلر!اخراق!9التنخيذا

5،20لسنة86،ببفدادالفلنق9الكتبديرفيلايداعرقم

!
"اربحب
.هع،*رئ*4*

ثاتآتثهك

طنشرطتشل!طب!عة

مبفمهمبلمكتبةبنب

07707ممهوفى5-705،0790فىمو

8،078،،*فى5-07"،ذ،2020

3"11:لأ"!ص525".!"

تخزينهاومنهجزءاياوالكتابهذااصدارب!عادةيسمحلا

الناشر.منمسبقخطياذندون.الأشكالمنشكلباينقلهاوالمعلوماتاستعادآنطاقفي
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تأليف

كاكهيىعليهدى:الدكتورة

العفياويةالمهلات

الاسلاهيوالفحرآلمسيعيالفحربين

الميلاديالقاسحالقرنحتىالفالثالقرنهن

بغدافى

م2085
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6الاهلىا

...يجهديهدأ

الحببب(لدي)وا...لأرئفيثهوذاتهحباأفنىلذياإلى

...جهديالوضاءةمكنسايانطرزصيثمنبنك

وجرسنييحمبنيحوليجوملزاماهرةالطاروحكفبضولكن،لشوناغتتك

...وبنبردلبى

...لكوعرفانأإمثانأ

...لبهاوصلثمالويكوالذيالجهداهذأهدي

يىكهكاهدمما
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ياتالهحتو

المحتويات

5............................................................................................................ءالاهدا

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009:لمقدمةا

"التمهيد"

83..........................."والغربالشرقبينالحضاريالانتقالفيالمكانأثر-ةيخي!اتلا"الجفرافية

،00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009:("سبرطةلههاسبارطةثيناأ:أولأ

72......................................................................................................:الشامبلاد:ثانيا

04..............................................................................................أفريقيا:وشمالمصرثالثأ:

"الأولءالفصل

5،......................."العربوبلادالرومانبينالحضاريالتواصلفيالتوحيديةالدياناتءأثر

35..................................................................،العربيةالبلادفيالتوحيد"عقيدةالاولالمبحث

89.................................................،والرومانالعرببينالمتبادلة"التأثيراتالثانيالمبحث

،48...................................................................مصر،فيالأرثوذكسية،انتشارالثالثالمبحث

الثاني"ءالفصل

،73............................"والإسلامالمسيحيةبينالحضاريالتلاقحفيوأثرها!الاسكندرية

،75...........................................................................................والزمانالمكان:الإسكندرية

،77............................................الميلاد،قبلالإسكندريةمدينةفيالفكرية"الحياةالأولالمبحث

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!م!لاميوالنكرللسيحيلهفكربينةهل!ضحطالض!

280................بعدالميلاد،ةالإسكندريةفيالفكريةالحياةفيواثرهمالمسيحيةالكنيسة"آباءالثانيالمبحث

الثالث،ءالفصل

القرننهايةحتىالإسلاميالعربيالفكرفيالإسكندريةم!رسة"اثر

34،........................................................*الميلاديالتاسع/الهجريالثالث

343.............................................،الإسكندريةفيطهرتالتيالفلسفية"الإتجاهاتالأولالمبحث

389...............(والاسلاميةالمسيحيةالمدرستينبينالفكرية)المشتركاتالوجود،"مباحثالثانيالمبحث

430...............(الفكرية)المشتركات،الإسلامفيوالتصوفالمسيحيةفي"الغنوصيةالثالثالمبحث

394..........................................................................................تجالاستنتا

495.................................................................................:والمراجعالمصادرقائعة

http://www.al-maktabeh.com



يخبلهةآلر!ت

مة:المقلى

9لمصادفيوعرضالبحثنطاق

رؤيتهعنقصرتالذي،آخيربعدهبلاوالآخر،قبلهكانأببلاللهالحمد

خيرعلىوالسلاموالصلاة،الواصفينأوهامنعمتهعنوعجزت،الناظرينأبصار

المسيحعلىوالسلام،الطاهرينالطيبينوصحبهوآلهمحمدوالمرسلينالأنام

ورسوله.اللهعبد،مريمابنعيسى

أستمدتفقدتأريخها،طوالمشعأحضاريأمركزأالإسكندريةمثلتفقدوبعد،

البحرضفةعلىالحضاريالمكانيالنطاقضمنتقعكونهامنالحضاريةمقوماتها

العلماءرحالومحط،الزمانمرعلىالحضارليالألقمنطقة(الروم)بحرالمتوسط

والوعاءالحاضنةمثلتقدالجغرافيةالبيئةكانتاذ،والآخرينالأولينمنوالفلاسفة

ضفتيعلىشععلميأألقأوافاضوامباحثهماختلافعلىالفلاسفةبهأدلىالذي

)عروسالإسكندريةتسميةالغرابةمنفليسلذا،والأممالبقاعمختلفالىومنهاالبحر

فقد.والمعرفةالعلممحبيلرحالوالمحطالعصور،مرعلىالملهمفهي،(المتوسط

الإنسانيالحضاهمكماالملتقىشكلت)ذويتعها،ومساجدهاوكنائسهابمكتباتهاتميزت

.(الإسلام-المسيحية-)اليهوديةالكبرىالسماويةالدياناتوملتقى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الاسلاميوالفكرالمسيحيالفكربينالحضاريةاليملات

فيهللعملوحبيالدراسةبموضوع)هتماميدواعيمنكانوغيرهماتقدمكل

تمهدوبشريةبيئيةلعواوليخضعالأمموبناءوالحضاريالعلميالنتاجكلأنلتأكيد

ويقربها.يوحدهابماالبعضبعضهاعلىالأممتقبلعندمايتحققالذيالحضاريللتواصل

فيها.لبسلاواضحةالجهدذلكفيوالعلماءالعلموظيفةكانتوقد

البحث:نطاق

ثمعدةاستنتاجاتتتلوهافصولوثلاثةوتمهيدبمقدمةالدراسةانتظمت

والمراجع.للمصادرقائمة

الشرقبينالحضاريالإنتقالفيالمكان)أثرالتمهيدفيتناولتفقد

الحضاريالتواصلفيالتوحيديةالديانات)أثرعنوانالأولالفصلوحمل؟(والغرب

الألهلالمبحثفيتناولت،مباحثثلاثةعلىو)شتمل(العربوبلادالرومانبين

العرببينالمتبادلة)التأثيراتالثانيوفي،(العربيةالبلادفيالتوحيد)عقيدة

مصر(.فيالأرثوذكسية))نتشارفيهفتناولتالثالثاما،(والرومان

الحضاريالتلاقحفيوأثرها)الإسكندريةبعنوانفكانالثانيالفصلأما

)الحياة،الأولالمبحثفيتناولت،مبحثينعلىاشتملوقد(والإسلامالمسيحيةبين

وسمالذيالثانيالمبحثاماالميلاد(،قبلالإسكندريةمدينةفيالفكرية

الميلاد(.بعدالإسكندريةفيالفكريةالحياةفيوأثرهمالمسيحيةالكنيسةب"اباء

الإسلاميالعربيالفكرفيالإسكندريةمدرسة)اثربعنوانالثالثالفصلكانوقد

الأول،مباحثثلاثةعلىاشتملوقد(الميلاديالتاسع/الهجريالثالثالقرننهايةحتى

)مباحثبعنوانوالثاني،(الإسكندريةفيظهرتالتيالفلسفية)الإتجاهاتبعنوان

بعنوانوالثالث،(والإسلاميةالمسيحيةالمدرستينبينالفكرية)المشتركاتالوجود(

.(الفكرية)المشتركات(الإسلامفيوالتصوفالمسيحيةفي)الغنوصية

-،ه-
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مغلىمة

منالباحثةاليهماتوصلتعلىاشتملتخاتمةالدراسةتضمنتوقد

والمراجع.بالمصادرقائمةثمبا!ستنتاجات،أسميتهالذلكإستنتاجات

والمراجع:المصادرعرض

الثالثالقرنمنجذورهاتمتدعلميةمعالجاتعلىتشتملالدراسةكانت

العلماءلمجهوداتتعرضإنهاكما؟الميلاديالتاسعالقرنالىوصولأالميلادي

التيوالمراجعالمصادروتعددتتنوعتفقدلذا،والمتأخرينالأولينوالفلاسفة

الشكلبهذاوإخراجها،الدراسههذهاعدادفيأفادتنيوالتي،البحثاعتمدها

الحصر:لاكاالمثالسبيلعلىمنهاوسنذكرفأغنانيةقصدتهمنهلآفكانت

والدياناتالقديمةللأممالإشارةفيأفادتنيوقد:السماويةالكتبأولأ:

السماوية.

أهمها:ومنالمخطوطاتثانيأ:

سينابناللهعبدبنالحسينعليلأبيالشفاءكتابمخطوطة

باسيه.لرينيهاليعقوبيالقبطيالسنكسارومخطوط،(م،036/ـه428)ت

أهمها:ومنالعربيةالمصادرثالثأ:

الطبريجريربنلمحمدالقرآنآيتأويلعنالبيانجامعومنها:التفسيركتب-

الفضلبنعليأبوالإسلاملأمينالقرآنتفسيرفيالبيانومجمع،(م922هـ/)ته،3

.(م،0666/267)تالرازيمحمدبكرلأبيالكبيروالتفسير،(م،،53هـ/348)تالطبرسي

الطبريجريربنلمحمدوالملوكالرسلتاريخومنها:العامالتاولقكتب-

،(م95،/0340)تالقيصريليوسابيوسالكنيسةتاريخ،(م922/ـه3،0)ت

المسعوديعليبنالحسينبنعليالحسنلأبيالجوهرومعادنالذهبوصروج

.(م،0774/372)الدمشقيكثيرلإبنوالنهايةوالبداية،(م957هـ/346)ت

-،(-
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الاسلاميوالخكرالهسيصالفكربينالحضا!مةال!لات

ومنها:اللفويةالمعاجمرابعأ:

للفيروزالمحيطالقاموسو،(م،3،،/078،)تمنظورلإبنالعربلسان

اليسوعي.حمىلصبحيالمسيحيالإيمانمعجمو،(م،08،7/4،4)تآبادي

ومنها:والرجالالتراجمكتبخاهسآ:

م!عأم(،وسير063/8232)تهالجزريا!ثير!بنالصحابةمعرفةفيالغابةأسد

لإبنالصحابةتمييزفيالإصابةو،(م،0748/437)تالذهبيالدينشمسللإمامالنبلاء

اليسوعي.شيخولويسللأبالنصرانيةوشعراء،(م،0852/448)تالعسقلانيحجر

ومنها:البلداتكتبسادسآ:

ومعجم،(م977/0367)تالنصيبيحوقلابنالقاسملأبيالأرضصورة

محمداللهعبدلأبيالجغرافيةوكتاب،(م،0626/228)تالحمويلياقوتالبلدان

البلادوآثار،(الهجريالسادسالقرنأواسطفي)توفيالزهىبكرأبيبن

.(م،0682/283)تللقزوينيالعبادواخبار

ومنها:والمعربةالعربيةسابعآ:المراجع

بدوي،الرحمنلعبداليونانيالفكروخريف،اليونانيالفكرربيعكتابي

العربتاريخفيالمفصلوكتاب،اللهجودلفاطمةالحضاراتنبعسوريةوكتاب

الآخرالوجه،والشيطانالرحمنا!أديان،تاريخوموسوعةعلي،لجوادالإسلامقبل

رستم،لأسدالعظمىانطاكيةاللهمدينةكنيسةوكتاب،السواحلفراسللمسيح

و"اخرون(.بسترسسليملكيرلسالكنيسةآباءعندالمسيحيالفكروتاريخ

،الكمالفيهادعيلامقلجهدهذا)ن:أقولأنسوىلايسعنيالختاموفي

أخطاتن)و،مراديفذاكأصبتن!ف،جهديقصارىفيهبذلت)نيعذريولكن

...باللهالاوماتوفيقي،والتعلمالمحاولةشرففلي

-!،-
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والفرب،اشرقبينالحضاريالانتقاللللكانأثر-التاريخية+الجفرالهيةتمهيد

،،التمهيد"

فيالمحانأثر-التايلنهية،،البغرافية

"والغربالشرقأبينالعف!ا!الانتقال

)إسبرطة("واسبارطةثيناأ،).،

"الشامبلاد".سر

أفريقيا"وشمالمصر".3

-!8-
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،والفربالشرقبينالحضاريالانتقالليالهكانانر-التاريخيةالجفرافية5تمهيد

التمهيد:

-والغربالشرقيينالعضاولالانتقالثيالمحانأثر-التادلغيةالبغرافية

التيالعالمفيالمهمةالمناطقمنالمتوسطالبحرحوضمنطقةتعد

في،الأولىالإنسانيةالحضاراتعليهاوقامت،القدممنذإليهاالإنساناجتذبت

جزروفي،(!)الصغرىآسياوفي،(!)الشامبلادمنطقةوفي،(")النيلوادي

اليونانيالمصطلحمنمشتقةالنيلوكلمة.النيلبنهرالمحيطةالأراضجميععلىتطلقتسعية:النيلوادي

وهي،(!أ،!ث"!))30"ما+لا*اسمايضاباليونانيةعليهيطلقكماالنهر(.)واديومعناها.(أكأع)كمله*"ا

لأتروعا(اسمالفراعنةايامالقدماءالمصريونعليهاطلقوقد.(!!ك5،)مصرلأسمالانكليزيحلط!ملااصولاحد

)بيارو(.باسمعرفلهقد،القبطيالعصر!ياما؟(العظيم)النهروتعني.(الحديثةالمصريةاشةفيترعة)أي

مط..القديمةر!م-العربيةالموسوعةالحميد:عبدمحموداحمد،ينظر:ل!تفصيلالكبير(.)النهرايضأتعنيوالتي

بعدها.وما738ص.،مج!.(م،98،)دمشق:.العربيةالموسوعةهينة

والرملة.غزةو!يهاف!سطينالأول:عدةأقساماىالشامالأوانلوقسمت.وممالكعظيمةوكوركثيربلاد:الشامد!ب

سواحلهاوما"دمشقالعظصومدنتهاالغوطةوالثالثة!واليرموكوالغورطبرتالعظصمدينتهاالثانيةوالشام

ذلكلجميعاسموالشامةانطاكيةوساحلهاحلبالعظصومدينتهاوقنسرينحمصأرضوالرابعة.الشامطراب!س

رلهح.الىم!طيةمنالشامطولوأولوالكور.البلادمن

تحقيق:الأفطار.خبرلهيالمعطارالروض:(م8494هـ/955)تالمنعمعبدبنمحمد.الحميريينظر:للتفصيل

.335ص،(،984)بيروت:.2ط،لبنانمكتبةمط،عباس)حسان

استقبلوماوألرفى.لوبية.نلانة:بأقساما!ارضا!شالسوريقسموتاليوناتكان.يونانيةكلمةالصفرى:،سيا

منانؤكر.السعة!يالآخريناضعافرقعتهالأن،بالكبرىووصف،سيا.يسصالمشرقمنالقطعتينهاتين

العظص:و،سيا.وخراسانوالجبالوفارسالعراقهيالصفرى:،سيافتكون.قطعتينالى،سيايقسممنالناس

.والتركني!لاوالهندهي

هـ/626)تالبغداديالروميالحموياللهعبدبنياقوتاللهعب!ابيالدينشها*.الحمويياقوتينظر:للتفصيل

عبدالمينصفيالبفدادي.طحقعبدأبنة54ص.،مج،(م8977)بمروت:صالر.دارمط.،البلدانمعجم:(م8228

مط..البجاويمحمدعلىوتطيق:تحقيق،والبقاعالأمكنةيسطءعلىالاطلاعمراصد:(م،33ـههـ/739)تالمؤمن

تضمكانتالتيالس!وقيينمملكةعلىتطلق:القديمالعهدلهي(ه!ا!)و،سيا.4ص،8مج.(،992:)بمروت.الجيلدار

اصبحتوالتيالصفرى،سيامنالفربيالجزءهي:دي!جلاالعهدولهيالتقرلب.وجهعلىالغربيةوأسياالصغرىأسيا

الايمانمعجم:حمويصبحي.اليسوعيينظر:ل!تفصيلافسس.اهتم!ماعوالروماني،سيااقليمق.م(833)سنةلهي

.42ص،(،998)بعررت:.2ط.المشرقلار.مطكوربون.جانالأبالمسكونيةالناحيةمنفيهالنظراعاد.المسيحي

-5"-
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،مم!لاميوالفكرالهسهحيالفكربينالحضا!لةتال!ملا

معظمالىانتقلتحضاباشعاعمراكزالحضاراتهذهشكلتاذ.(")ايجةبحر

التيالحضاراتمنهاأفادتكما،القديمةالأمممنهاونهلت،المجاورةالمناطق

بعدها.قامت

،(91الجيوبوليتكيةبنيتهفيتكمن(8)الجيوستراتيجيةالبحرهذاأهمية)ن

أقدمقامتحوضهوفيوحضاريأ،وبشريآسياسيآوكيانأدولة(24)يشاطنفهو

ظهرتالشرقيةضفتهوعلى،والرومانيةواليونانيةالفرعونيةالبشريةالحضارات

والثقافة.الحضارةانطلقتومنها،الثلاثةالتوحيديةالأديان

نمتفقد،تاريخهطوالحضاريازدهارمنطقةالمتوسطالبحرمثل

فمناخهلتطورها،مواتيةالظروفكانتحيثما،شواطئهعلىالقديمةالحضارات

المستقرةورياحهمياهههدؤجعلو،البشريالاستيطانعلىشجعالمعتدل

بوفرةالمتوسطالبحرتميزذلكعنفضلآسهلآ؟بالبحرالعمل،السنةأياممعظم

كموانن.استخدامهاالبحارةب!مكانكانالتيالكثيرةوجزرهالطبيعيةموانئه

3-

وبحرالأسودبالبحريتصل،الصغرىو،سيااليونانيةالجقسةشبهبينيمتدالمثوسط.البحرلهرىاحدلمجه:بحر

كرلتجزير8واشهرهاأهمهاجزير؟(.362)مناكثريضموالصردنيل.البسفورمضيقيطريقعنمرمرة

)أفريطش(.

)الاسكندرية:اللقافة،نشردار.مطاثينا.تاريخفيالجفرافيالعاملاثرالوهاله!:عبدلطفي.يحيىينظر؟ل!تفصيل

الئقالهة.نشرمط.دار.والروماناليونانعندالحكمنظمكلمقدمة:الوهابعبدلطفي،يحيى؟2صه.(م8956

.9-5صص،(م)الاسكن!رمة:هـ2.598ط

والتخطيط6القيادن!)وتعني(5138،!ه!،)و)أرض(.وتعني)!عق(جزنينمنمكونمصط!ح:الجيوستراتيجية

)القاند(،تعنيالتي.(313!أم!!د8-)ستراتيجوساليونانيةالكلمةمنمشتقةالأصلفيالكلمةوهنط،(الحربي

)القيادة(.كذلكوتعني

.-3،85صص.(م،983)بغداد:.الحريةمط.ستراتيجوس.علي:محمد،الرؤوفعبدينظر:

تعنيةلكى!عو)سياسة(.وتشو)كل!اناه!(!(ض!ألا)وتعني(!ص)جزنينمنمكونتعبيرالجيوبوليتكية:

الماخ!يةالعلاقاتسر!تو!صبسية.الوجهةمنالدولةبدراسةوثختص.(الأرضسياسة)علم)الجيوبوليتكيا(:

وتستخدمقانونأ.كعرفلاالضرور6وان،القوةلهلسفةوتعتنقن!تية.قوميةنظروجهةمنوسكانهاالأرضبينوالخارجية

.،4-83صصسثراتيجوهـدهعلي.محعدعبهـلهرؤو&.ينظر:.الأغراضهذهلخدمةوالعالصلهقوميالتافى

-،-هـ
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والفرب+اشرقبينالحضاريالانتق!لليلمكاناثر-ةيخس!اتلا+الجغرافيةكمهيد

الحضاراتتطورفيفعالأوعنصرآناقلآ،حضاريآوسطأكانالبحرهذان!فوعليه

الإسكندريحةمكتبةنشأت(المتوسط)عروس("أالإسكندريةربوعففي،ضفافهعلىالناشئة

العالمفيالمكتباتوأهمأكبرمنواحدةفكانتق.م(،300)سنةمصر،فيالقديمة

الفلسفة،علىأساسأركزتالتي،الشرقفيالأولىالفكريةالتطوراتنشاتففيهاا!قديحم،

فقد،العالمعلىوالتعرفالمختلفةالثقافاتلإلتقاءلهاحدودلافرصللناساتاحت

التطورفيكبيرةمساهماتقدمواوعلماءفلاسفةبظهور،الهيلينيةالفترةمنبدءأاسهمت

و)زينوفينس(،و)فيثاغورس(،و)اناكسيمندروس(،)طاليس(،بينهممنوكان،الفكري

.،8)و)أرسطو(،(و)أفلاطون،(و)سقراط،(و)أبقراط،(و)ديوجين

الإسلاميةللشعوبالذهبيالعصرالوسطىالعصورمثلتبعدوفيما

الجزيرةشبهمنوانطلاقأ(م750)و(م622)سنتيوبين،المنطقةفي

الصغرىآسيامنوجزءالشرقعبرالإسلاميةالدولةتوسعانتشر،العربية

جزيرةوشبه(9)أفريقياوشمالالغربباتجاهوكذلك،فارسوبلاد

ستوعرضها.!نولرجةوستونىتسعا!ممكنمريةطولالمنجمونى:قالمصر.لهيعظيمةمدينةالاسكنصرية:

التيالعمادت!نلرمانهااليقومذهبحيثانشاما.مناولعلىاخكلفوا.الثالثالاق!يمفيوهيومث.لرجةوثلاثونى

هوبناماالضيان،خررنوذكر.باسمهوسماهامصربارضمدينةبنى)الاسكندر(انيقالالبلاد!لهيمطهايخلقلم

فيلفوس(.بنالأول)الاسكندرهووليسسلوقوس(-سلوكوسبنلاسكواسعها!ومي(،القرنينذوالأول)الاسكندر

يط!علاالفرجابوغريفوررسهالعبري)بن؟8!9-،!2صص.،مج.البلدانمعجم.الحمويياقوتينظر:للتفصيل

85-57صص.(2!،)القاهر6:.العربيةالآلهاقدارمط..الدولمختصرظهمض:(م8"86/ـه685)ت

35صص.(م،936)مصر:والنشر!والترجمةالتاليقلجنةمط..اليونانيةةفس!فلاتات:يوس!كرم.:عنهميراجع

ة،42ص.2ج.(89"3)بنداد:.عربية،فاقطرمط.القميم!العراقلهيوالأعلامالم!مطلحاتمعجمحسن:،النجفي؟37-

،ومابعدها.7مى.(م200،)بفداد:.العامةالثقالهيةالشؤوندارمط.واورمان.الاغررشالكتاباعلام:احسانالملانكة،

استعملهاالتي)المغرب(ةم!كلمرادلهأيمكلانهالاعامأ.اصطلاحأافريقياشمالاصطلاحيعدافرلهقيا:شعال

شواطكاوحتىلمصرالنربيةالحدؤمنتمتدالتيالمناقىمعظملوصفوذلك،العربوالمورخونالج!رافيون

تونس.ليبيا،ان.السؤالمفرب.مصر.الجزانر.هي:دولستافريقياشمالمنطقةوتضم.الأطلسيالمحيط

.2ط.بريلمط.،الأرضصور8:(م977/ـه367)تالنصيبيحوقل)بنالقاسمابو.حوقلابنينظر:للتفصيل

.23،-228صص.8مجالبلدلم!*معجم.الحمويياقوتة65-64صص.،ق.(م893ـه)ليدن:
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الإسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضاريةالعملات

لبغدادبديلينثقافيينمركزينوالمغربأيبيريافيالأندلسوظلت،("أيبيريا

الميلاديعشرالخامسالقرنحتىالميلاديالثامنالقرنومن،قرونلعدة

فيالإسلاميةالفلسفةتطورعلىملحوظأثرالفلاسفةمنلكثيركان

،(4)سينا(و)إبن،(9)و)البيروني(،(8))الفارابي(بينهمومن،المنطقة

)هـ(،(الروميالدينلالج)و،(7)رشد(و"بن،(5)و)الغزالي(،(5)و)القشيري(

.(9)خلدلهن(و"بن

الفربيالجنوبيالجؤتؤلفوهو.والبرتغالاسبانيااليومتشفلهاالتيالجرير6لشبهالقديمالاسمايبمرويا:جزيرة-8

البحرالشرقومن،الأطلسيوالمحيطفرنساالشمالومن.يس!طألاالمحيطالفربمنيحدها.الأوربية8القارمن

ة(2كمهـ955هه)وحفالأيبمرريةالجزيرةشبهمساحةتبلغ.الأطلسيوالمحيطالمتوسطالبحرالجنوبومن!المتوسط

)ا!ئ!بانية(.سميتثم)باطقة(،ذلكبعدسميتنم)أبارية(.اسمالبدايةفيللهبيرلهاجريرةشبهعلىالعرباطلقوقد

الروض.الحميرية،82-804صص،8ق،الأرض!مور8.حوقل)بنينظر:للتفصيل.الأندلسباسماخيرأوعرفت

.35-32صامح!المعطار.

النبلاء.اعلامسير:(م8347هـ/748)تعثمانبناحمدبنمحمدادينشمس.الذهبيعنه:يراجع-2

لهرشوخ.؟488-7،4صص.،5ج،(م،982)بيروت:.2ط.الرسالةمؤسسة.مط،الأرناؤوطشعيب:تحقيق

:)بيروت.العربيالخكردارمط..8والقيادوالأدبوالفكرالعلمصالاسلام8عباقرموسوعة:امينمحمد

."،8-8،4صص."ج.(8996

الخزرجييونسبنخليفةبنالقاسمبنأحمدالعباسابواصيبعة.أبيابنعنه:يراجع-3

.الحياةمكتبةدارمط.رضا،نزارثحقيق:الأطباء،طبقاتلهيالأنباءعيون:(م8269هـ/668)ت

.445صد.ت(.)بيروت:

.536-532صص.،7جالنبلاء،سيرأعلام.الذهبيعنه:يراجع-4

طبقات:(م8369هـ/77،ت)الكاكلعبدبنعليبنالوهابعبدرصن.يباالدينثاج.السبكيعنه:يراجع-5

:)بيروت.العربيةالكتباحياءولر.مط.و!حلامحمدالنتاحوعبدالطناحيمحمدمحمود:تحقيق،الكبرىالشافعية

."64-"53صص،5ج.(م"967

.225-224صمى!6ج.الكبرىثفعيةطبقات.السبكي:عنهيراجع-6

.307ص!2،جالنبلاء.اعلامسير،اكهبي:عنهيراجع-7

الأعيانوفيات:(م،2!2هـ/68،)تبكرأبوبنمحمدبناحمدالدين!ثسسالعباسابو.خلكانابن:عنهىاجع-8

.463ص.3ج.(م،968:)بيروتصالر.دار.مط!عباساحسان:حققه،الزمانأبناءوأنباء

.7،-صهـ6ص.،جا!طم.عباقر8موسوعة.امينمحمدلهرشوخ.:عنهيراجع-9
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والفرب،اشرقىبينالحضاريالانتقاللللكاناثر-التاريخمة+الجفرا!يةتمهيد

أدى،النهضةعصروفتراتالوسطىالعصورالىالقديمةالعصورومن

وللبحث،للإبداعرمزآفكان،والعلوموالفنالفلسفةفيرئيسيآدورأالمتوسطحوض

.(")والحكمةالحياةالمعانيعن

:)اسبرطش(واسبارطسأثينا:اولأ

البحرحوضفيالمهمةالحضاريةالمراكزمنلههاسبارطةأثينامدينتيتعد

فيهكانجمعاء،للإنسانيةالحضاريالإنجازفيكبيرأأثرآلهماوكانالمتوسط

البلادوالىمنالحضاريوالطردوالاستقطابالجذبعواملمنمهمآعاملأالمكان

الفكرحركةفيملحوظآأثرأتركتالتيالحضاريةالمراكزتلكأهمومن،الأخرى

الإنساني:

آ:اثمنا:

أثينادولةشملتدقو،(!،(أا!*-)اتيكامقاطعةفيأثينامدينةتقع

،(*))سقروبس(الىاثينامدينةتأسيساليونانيينوينسبكلها،المقاطعة

،والروماناليونانالحكمنظملهيمقممة.الوهابعب!لطفي،يحيىينظر:.الموضوعهذاحولاكخرل!تفصيل-،

قصة:وايريلول..ديورانتة،8صأنينا.تاريخفيالجغرالهيالعاملأنر.الوهابعبدلطفي،يحيى؟9-5صص

.،ج.8مج.(89ـه!)بيروت:،الجيلدارصابر.الدينمص.د:تقديممحمود،نجيبزكي.د:ترجمة.الحضارة

ة"89-"86صص

"!،6آ+،**بملأ:.س!+"ح"أسا35+!ه*!6أح!8!اع*8!،3*ة،!،-،،ة!له!ي.د!.:*،،ه(فىة+ه!!م*.6،ع

!!!ك-،20.

أسسقد)نهاليونانيةالأساطيرتقول!(*ه*-"يوناحفاداحدطيونان.بلادملوكمن:(!66"ه*8)سقرربس-2

اسمعليهاأطلقجديدةمدينةالبلاسغيون.يسكنكانحيث)اقرربوليمى(.هضبةعند)أثينا(الالهةبمساعدة

.كو!ملاهؤلاءبينالرابعوهو)أريختيوس(.والى)سيقروبس(نريةمنم!وكال!دينةلهيالحكمتولىوقد.الالهة

."،2ص."أخ.(م"9!5:م.د)!3!رمط،.د.اليونانتالض:كاملمحمدعيادهينظر:للتفصيل

-9(-
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الإسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضاريةالضلات

مدينةمنجاءق.م(،4533)سنةحواليونيمصر،الىالبعضينسبهوالذي

.،")()سايس

اليونانبلاديتوسطفموقعها،متميزةبطبيعةاتيكامقاطعةتتميز

موقعهاأعطاهاكماسواء،حدعلىوالجنوبيةالشماليةبالمناطقويتصل

فيداخلةجزيرةشبهعدهاويمكنالبحر،علىالانفتاحميزةالساحلي

آسيافيبالبرتصلهاالجزرمنمجموعةأمامهاوتمتدالأيجي،البحر

.(8)الصغرى

هي)فى(:ثلاثةأمورأتيكامقاطعةيميزومما

أيجة.بحرعلىالهطلةسواحلهاطول-،

نسبيآ.الكبيرسهلهامساحة-2

تعد.الحاليةالحجرصاقريةوهي.اليونانيةلهيسايسالقديية.المصريةالنصوصكلساوباسمعرلتسايس:

وبريقهاشهرتهازادتالدلتا،اقاليممنالخاسيالاقليمتمملوهي.القديمالمصريالتافىليالعواصماشهرمن

صبغةذاتكانتللبلادكعاصمةشهرتهاجانبوالى،والعشرينوالسابعةوالعشرشالسادسةالأسر8ر!يعفي

بصناعةاشتهرتالفرى.مخعكل!فيلسطءملتقىوكانتالبلاد.انحاءجميعمنالناساليهايحج.مقدسةلينية

لها.الأصليالموردوكانتالتحنيطعملياتلهياستعملالذيالمخسىل!نسمجومصدرأمصنعألهاعتبرتالنسيج

مراجعةمحمود.اللهعب!فاطمة:ترجمة.الفرعونيةللحضار6الشاملةالموسوعةجي:راشيه،ينظر:للتفصيل

.209ص.،ج،اليونانتاء.كاملمحمدعياد.:8،5صد.ت(.:م.د)..طم.دطه.ماهرمحمود:وتقديم

)الأردن:والتوفى.للنشرالأملدارمط..والروماناليونان:جميلوبيضون.شحانكاوالناطور.علي.عكاشة

.67ص.(م899،

لهياكوى.؟،5،-849صص.(م8976)بعررت:.العربيةلهنهضةدار.مط.اليونانيالتاتاحمد:اللطيفعبدعل.

.(م2مي:ق!ثس).الدينعلاه*ارمط..اليازجيواكيمنسيم:ترجمةالقميمة.الحضارات:سوكوفاليف.ف

العربي.الفكردارمط..خفاجةصقرمحمد:مراجعة.يسريهمزاقعب!:ترجمةالأفررش.هـد.:كيتو.؟299ص

."24-"22صص.(م8962:م.د)

:فوزي.مكاوي؟6-3صصأثينا.تاريخفيالجغرالهيالعاملاثرالوها*.عبدلطفي.يحيى

الرشادولرمط..(م.ق322)عامحتىعصورهأقدممنوحضارتهالأغريتيالعالمتاهـلهخ

:م.د)الفد،.مط!اليونانخي!اتمحمود:لههمي.ة93-92صصد.ت(.البيضاء:)الدار.الحديثة

.44-43!امي..ت(.
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والنرب"المثرقبينالحضاريالانتقاللىللكان(ثر-التا!لهخيةالجفرافية5تمهيد

يمكنالذيمناخهاوجودةفيهاة(")الزيتونزراعةوازدهارأشجارهاةوفد-3

كلها.(!)الأغريقبلادفيمناخألطفبانهوصفه

هذهانوالواقعالبلاد.أهلبلغة(ساحلية)بلادتعنينفسها)اتيكا(كلمةو

الأجزاءلمعظمومجاورةالبحرداخلمتقدمةجزيرةشبهسوىليستالمقاطعة

للسيادةاللازمةالشروطجميعلهاتوفرتوبذلك.اليونانيالعادئىمنالمهمة

)فى(.والفكريةوالسياسيةالاقتصادية

الإسطوريةالرواياتأنإلا،المدينةتلكتأسيستاريخالدقةوجهعلىولابعرف

القررمنمجموعةهنتتكونوكانت،قديمزمنمنذأسستأثيناأنالىتشير

)عاش)هوميروس(اليونانيالشاعرويسميأثينا،مدينةمكونةبعضهاالىانضمت

أتيكاسكان(3)والأوديسة(4)الألياذةملحمتهفيق.م(والثامنالتاسعالقرنينفي

"-

4-

التياثيخا.الالههبتالضيرتبطوتاريخهاالسلأم.!ىترمزفشجرته.اليونانبلادفياوراعيةالمحاصيلاهممنطزيتون:

ثمر؟فاخرجتبحربتهاالأرضضربتالبحر(.)الهبوسيدونعلىتنتصروكلالبارثينون.معبدجدرانى!عصورت

لاتعوض.خسارةد!يت!ميرهاكانفقدثمارها.!نضجحتىعامأعشرينمايقاربتحتاجالزيتونشجر8لنوبماالذيتون،

ل"ههع*8*ء*:"8ءلأفىءفىه!"!ع!4"لأ،8اهبمكاه(طه!40*:،وو2).0.8".

القباكلاقرب.()غرايكويقبيلةأسممنا"سمذلكاشتقواوقداليوفانية.القباكلكلى!عالرومانهق!طالاسمالاغرش:بلاد

مطلمالعررفى:عبدابراهيمجنى،ينظر:للتفصيلاوربا.كللهيالأسمبهذاذلكبعدميونانيونوعر!ايطاليا،الياليونانية

.3-2صص،،ج.(م،999-،998)القامر8:.المطبوعاتلتوزيعالمصريالمكتبمط.،القديماليونانيالتا!فى

-209صص.،ج.اليونانتار!.كاملمحمدعياد.؟68-67صص،والروماناليونان)و،خرون(،علي.عكاشة

.4-3صصد.ت(.)القاهرة:مط..د.الاغريقلحضا!6ممميز6صنط!خلا:حمديمحمد.ابراهيم؟2،0

السنةمنوالخمسينالواحدا!لإمقصةتحكي(،5992)أبياتهاومجموعنشيد"24)تضمشعريةملحمةلالياذة:

لألهةاخباركذلكفممتانهالأحربيةقصيدةكونهامنالرغموعلىطرواول.لمدينةيياغرشلحصارالعاشر8

ر!دمط..معديالحسينيطحصيني:وتقديماعطدالاليانة.ينخلر:هوممروس:للتفصيلببعضها.وعلاق!هاوحياتها

)اليونانيةالكلاسيكيةالميثولوجيامعجم:كاظمشن.سعدومابعدها؟5ص،(م20،4)الظهر8:.للتراثالحرم

.223ص.(م2006)بفداد:والنشر.للترجمةالمامونر!د.مط.(والرومانية

ابطالاحدواجههاالتيوالمخاطرالبحويةالمفامراتترويبيت.طقعشرأثنامنتتكونشعريةملحمة:الأوديسة

الأوديسا.هومعروس:ينظر:ليم!فتللاتيكا.)قليمموطنهالىطروادةمنعودتهطريقلهي)اوديسيوس(اليونان

وتقديم:.اعدادالأوديسة:هوميروس.،32ص.(م8983:)لبنانللمرس!ن.العحدار.مطالخالمي.سلامعنبرهقرجمة:

ومابعدها.5ص.(م20،4)القاهرة:.للتراثالحرمدارمط.سي.لهحصينيا!سيني

-"!-
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الاسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضاريةالعطت

أتيكاسكانتضمالوحدةمننوعوجودعلىيدلمما،،"الأثينيينبأسمجميعأ

بشكلأتيكامقاطعةفيتمتالتيالوحدةنأو.())أثيناسكانباسموتنسبهمجميعأ

السببكانتوالتي،الفترةهذهفيحدثتالتيالتاريخيةالحوادثأهممنسلمي

وتفوقها)!(.أثيناعظمةفيالأساسي

:(سبرقىا)سبارقى!:2

؟3"*دك،:والانكليزيةوباللاتينية)+،!ة**(،باليونانيةسبارتا،أوإسبارطة

شبهمنالشرقيالجنوبفيتقعالتيلاكونيا،مقاطعةفي،تقعيونانيةمدينة

شرقي،جغرافيينشكلينأوقسمينمنالمقاطعةهذهوتتكونالبيلوبونيز،جزيرة

وعرةصخريةالمنطقةوهذهبارنون،جبالوبينإيجةبحرجزربينوينحصر

ويجريوتابغيتوس.بارنونجبالبينيقعسهليوغربيإليها.السكانلاتجتذب

."9))سبارطةمدينةفيهتقعخصيبأواديأيشكلالذييوروتاسنهرالسهلهذافي

مصبهيشكلالذيالنهرذلكضفافعلىتقعاسبارطةمدينةانيعنيوهذا

النهريوروتاس،نهرضفافعلىبنيت.وقدكريتالىاليونانبلاداجزاءاقرب

الشرقومن،(متايجتوس)7042جبلالفربمنويحدهالاكونيا،لمقاطعةالرئيسي

يصلبمرتفعاتأركادياعنمنفصلةلاكونيان!فذلكوغير،(م،935)بارنونجبل

العاملاثر.الوهابعبدلطفي.يحيى؟2،4-2،2صص،،ج،اليونانتاريخ،،كاملمحمدعياد-،

.هـدكيتو.؟44-43صص.اليونانتاريخمحمود..فهمي؟27-،9صصاثينا.خل!اتلهيالجنرافي

.،22ص،الأغربق

ال!طيفعبد!علية93ص.الاغريقيالعالمتات.فوزي.مكاوية68ص.والروماناليوفان،()وآخرونعلي.عكاشة-2

والنشر.ل!طباعةالدينعزمؤسسةمط.القديعة.العصور:هنريجيسىبرستد.ة،55ص.اليونانيالتاريخأحمد.

.203-202صص.(م،983)بيروت:

اليونانيالتاتاحمد.ال!طي!عبدعلي.؟386ص.،ج.القديماليونانيالتار!معالمالعرنر.عبدابراهيم.جندي-3

."75-"74صا!االمللادي.العصر-

-!!-
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8والفرباشرقبينالحضاريالانتقالليللكانأنر-التاريخيةالجفرافية5تمهيد

جيدةكتحصيناتعملتالطبيعيةالظواهرهذهوكلفىم(،555)الىإرتفاعها

.اللاكوني)"!الخليجعلىجايثيوهوميناءأيضأاسبارطةوتملكلإسبارطة،

بلادإجتاحتالتيالدوريةالقبائلبغزوالمدينةهذهوتأسيسنشأةأرتبطت

التيالأربعالقرىوأدمجتالميلاد،قبلعشرالثانيالقرنفيالشمالمناليونان

)كينوسورا-حول(،5حه-)ميسواأسأ،)أ!كل!-)لمنايوهيإسبارطةمنهاتتكونكانت

فيحاحلأ!!(3)اموكليس-مدينةلهاخضعتثم،(حة،**!س-)بيتاني،30+ول(ه*آ*

.(8)رشعالتاسعالقرن

بلادفيالسلطةعلىمهيمنةالعسكريةالنزعةأصبحتالوقتذلكومنذ

أساسيةبصفةابناؤهينشأ،عسكريمجتمعبكونهاأسبارطةواشتهرت،!9)اليونان

.(4)القتالعلى

)إسبرطس(:اسبارطسفيوالثقافيش9لفحريسالنظم-

القبائلسيطرةوقبلالمبكرتاريخهافياسبارطةانالتاريخيةالدلائلتشير

الإقامةب!مكانهمكانالذينللغرباءمفتوحةمدينةكانتعليها،المطلقةالدورية

الجزربعضمعوثيقةعلاقاتتقيمكانتوأنها،المواطنحقوقو)كتسابفيها

دياكوت.؟60-59صص،والروماناليونانى)و،خرون(.علي.عكا!ئ!ة.ة66-65صص،اليونان!حسين.الشيخ-،

.294-293صص.،جالتديمة.الحضارات..س.وكولهاليقف

؟83-82صالاغريقي.العالمتاريخ.فوزي.مكاوي؟869ص.8ج.اليونانتاريخ.كاملمحمدعياد،-2

:ر!م).المعارف.مطواصحها.رلا!ملاأصدقمنمقتط!-القديمالتاريخملخص:نجيب،متري

رستم.امينمحمد:كرجمةوارضها...شعبهااليونانجيانا:تيودور.كوليس؟،9-،!صص.(م،9،3

والنشر.للطباعةلهرانكلينومؤسسةالمصريةةم!نلامكتبة.مطلهريد.الدينعز:وتقديممراجعة

الجامعية.المعرلهةدار.مط.اليونان:حسين.الشعن؟،85-805صص.(م،963:نيويورك-)القاهرة

.66-65صص.(ت.د:)الاسكندرية

.83-82صصالاغريقي.العالمتارر.فوزي.مكاوي؟،69ص،،ج.اليونانتافى.كاملمحمدعياد،-3

.،،8055-ص.صاليونانجيانا.تيودور،كوليسة،9-صهـ،ص.القديمالتالش.ملخصنجيب.متري-4

-!-ك!

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لأسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضاريةالعلات

فيالافريقيالبرعلىكيرينيومستعمرةوساموس)"(،،وقبرصورودس،،تيرهمثل

الشعرمجالفيلاسيماأدبيةنهضةفيهاطهرتانذلكنتيجةمنناكف.(")ايبيل

عاشواأهلهامنيكونوالمالذينوالمغنيينالشعراءمنكثيرينانوقيلوالغناء،

الحكومةأستدعتهالذي)ترباندر()9(والموسيقارالشاعرهؤلاءمقدمةوفيفيها،

الحفلاتفيللغناءفرقةليدربلسبوس)4(جزيرةمنق.م(670)سنةالاسبارطية

بعدوتبعه،الغايةلهذهكريتمن)تاليتاس(ق.م(620)سنةأستدعيثموالاعياده

الشعراءهؤلاءمنيطلبوكان،!81(لقمانآ)و)تيرتيوس()3(المشهورانالشاعرانذلك

الاناشيدوتلحينالوطنيةالقصائدبنظمالاولىبالدرجةيقومواانوالموسيقاريين

بصورةتعلمالموسيقىتكنولمالغناء،علىالشبابمنفرقوتدريبالحماسية

ق.م،الثالثالألفخلالالصغرى،سيامناناسسكنها،الصغرى،سياساحلمنبالقربتقعجزروة:ساموس-،

ينظر:ل!تفصيل.الهيلينيالعصرمنالمبكر6الفتر8لهياشدهاوكانتالثانيالالفاوسطفيايونيةهجراتوتلقت

.58ص.الاغريقيالعالمتارر*،فوزي،مكاوي

؟،65-،62صصاليوفافي.الثار!احمد.اللطي!عبدعلي.هـ؟3صالاغريقي.العالمتار!لهوزي،.مكاوي-2

.807!اايونات..حسين.الشيخ

ثامن.وترري!لا!ةلهيتستعملكانتالتيالسبعةالاوتارالياضافانهترباندرالموسيقارالىينسبمماترباندر:-3

عياد.ينظر:ل!تفصيل.تقاليدهمعلىحفاظأالجديدةالالةهذهى!عبالعزفلهيسمحوالماسبارطةحكامانالا

.ر75صا."ج،اليونانتارلهن.كاملمحمد

واصبحت.الموكينيةالفتر6كلالأبوليوناه!تحاالصفرى،سيافيابولياسواحلعليتقع:ميليتيناولسبوسجريرة-4

المدنمع8اللورالىدفعهامماالسادسالقرناواخرلهيالأخمينيالاحتلالتحتوقعتايوليا،لمنطقةعاصمة

المقدونيللإسكندربعدفيماالمدينةخضعت.ديلوسحلقضمنوادخلوهاتحريرهالهيالأ!ينيونونجح.اليونانية

.42ص.الاغريقيالعالمتاء.لهوزي.مكاويينظر:للتفصيل.الرومانثم

نشاانهاثيناسكانوادعىالبيلوبونوزية.لاكونيامنانهلهقيلالشاعر.لهذاالامملالموطنفيأختلفتيرتيوس:-5

التيواناشيدهباشعارهوتمكنمسينا.ضدالثانيةحربهااثناءاسبارطة،اليذهبثمل!صبيانمعلماوكانبينهم

حتى.الراجحةميمسيناكفةكانتانبعدالنصراسبارطةلتحرزالموازينب!قيانمنالاسبارطيينحماساثارت

ل!تفي!يلاعماقها+.فيالشبابنفوسانار!علىالشعراءاقصرتيرتيوسان*:عنهقال()ليونيداساسبارطةملكان

."76-"75محامحا.8جاليونات.قالض.كاملمحمدعياد.ينظر:

.اليونانالفنانيينالشعراءأكبربينالقانمةراسعلىالهيلينيالعصركلالاسكندريونالنظديضعه:لقمان،-6

.20-،6صص.اليونانخم!اتمحمود.لهمص،ينظر:للتفصيل

-"!-
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والفرب"ال!ثرقبينالحضاريالانتظللللكانر!ا-التاريخية+الجغرافيةتمهيد

الجماعةروحتنميةفيالفعالةالوسائلمنتعتبرلأنهامشتركةوانماانفرادية

.!")المحاربينفيالحماسةوأثارةالنظاموفكرة

)عصربسميتالتيالمرحلةوالحضاريةالثقافيةاسبارطةنهضةتقتصرلم

فيذكر،النحتفنفيتقدمهاايضأشملتبلوالغناءالشعرجانبعلى(الذهبيإسبارطة

اراضيها،فيموجودةتكنلمالتيللنحتالصالحةوالاحجارالمرمرعناستعاضتانها

عنوجمالااتقانالاتقلآثارأوتركواوالاخشابالعاجونقشالبرونزيةالتماثيلسكبالى

قبلوذلك،كريتمنلأساتذةتابعةللنحتمدرسةبهاكانفقد،اليونانيةالمدنفيأمثالها

.(*)عاصمتهمويجعلوها.م(ق،555)سنةفيالقدماءسكانهاالدوريونيقهرأن

استدعتهالذي()تيودوروسالفنان)سبارطةفيعاشواالذينالنحاتيناشهرومن

يسمىالذيالبناءبتزيينليقومساموسجزيرةمنق.م(576)سنةالاسبارطيةالحكومة

الىالاسبارطيةالحكومةعهدتكما،الشعبمجلسحولهيجتمعكانالذي)سكياس(

."4)(9)ولوبأللالهتمثالبنحتالصغرىاسيافيمغنيسيامنطقةمن)بانيفلس(الفنان

فيالمعابدأقدممن،(5)""أرتميسالإلهةمعبدوهواسبارطةمعبدويعد

وزين،(.مق600)سنةحواليالمبعدهذابناءجددوقد،اليونانجزيرةشبه

.2ك.6.جالحضارةلهصةول..ديورانتة295-293صص،،ج.القديمةالحضارات،.سوكوفالي!.ف.دياكوف-،

."46-"44صص

اليونانيالتافىمعالمالعفلز،عبدابراهيم.جندي؟68-64صص.والروماناليونان)و،خرون(!علي.عكاشة-2

."2-3مه!ا.8.جالقديم

مدينةعبادتهمقر!يوس.الالهابنوهووالشفاءوالتالق8والنبؤالموسيضوالهالاغريقياشسم!الههوابولو:-3

لهوزي..مكاويينظر:ل!تفصيل.بيتونا!عىى!عانتصارهبع!انشاها.شرفهى!عالبيتينيةالالعابتعقدله!فى،

ت65صالاغرمتي.العالمتالض

.2ه-86صص.اليونانتالنمحمود.فهص،؟،46-844صص.2ك.6الحضار6.جة!يقول.لهيورانت.-4

والفاباتوالأنهاروالبحيراتوالقمرالطبيعةربةالعنراء.الالهةص!والرومانلأغررش،لهةمنأرقميعى:لالهة-5

حاميةكانتاسبارطةوفي.والعشيرةالقبيلةربةباع!بادهاواركالياائينالهيتعبدوكانتوالصيسوالحيوانات

الدبة.هوالمقسىحيوانهايوراسيا.وسهوبالصفرى،سياولهيالدانوبعلىعبدوها.والأطفالل!نساء

:س.أمينوليفسكي.؟48ص.(م،999)القاهر6:.2ط.مدبوليمكتبة.مط،والأديانالوثنية:م!طفى.عبدهينظر:

.42ص.(2هه5)لمشق:.الدينعلأءدار.مط،اسحقميخانيلحسان:ترجمةواديانات.الآليةاسرلر

-5!-
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الإسلاميوالفكرالمسيحيالفكربينالحضاريةالضلات

بنقوشهويمتاز،،الصغرىءآسيافيالمعروفةتماثيلهايشبهللآلهةبتمثال

الملونة)،(.

نأوقبلثمارهاتؤتيأنقبلماتت)ذطويلأ،تدملمإسبارطةالنهضةأن

وأالعلماءمناحدإسبارطةفييظهرلمولذلك،الفكريةالحياةفيتؤثر

واسلوباسلوكاعليهافرضتالمطلقةالدوريةالقبائلسيطرةانإذ،(!"الفلاسفة

فأصبحاقتصاديوحتىبلوحضاريثقافينشاطكلعنتنصرفجعلهاخاصا،

منللإسبارطيينمنهلابدكان،الاولىبالدرجةعسكريامجتمعاالاسبارطيالمجتمع

الحربغمارخوضعلىلحظةكلفيقادرأجنديآليكونمنهمفردكليهيئوأن

لتحقيقالأولىالدرجةفيقوانينه"9)"ليكورجوس"وضعوقد.الثوراتوإخماد

بأناسبارطةعلىقضىنفسهالوقتفيولكنه،ذلكفينجح!إنه.الغايةهذه

.(4)السياسيةالناحيةعدااليونانيةالحضارةمظاهركلعنمعزلفيتبض

الساريةوالحركاتالعمارةقاريخمنلمحات:احسانشمررينشيرزاد!؟99-80صالاغريق.صهـد.0كيتو.-،

موسوعةمحمود:،سعدونالساموك؟9،22-صصالمامة.)بفداد:689،م(،الثقافيةالشؤوندار.وروادها.مط

.6470-صص.2ج.(م2002:)عمان.والتوزيعللنشرال!ناهجدار.مط،القديمةوالمعتقداتيانالأ

ص.،ج،القديماليونانيالتاريخملاعم.زيزعلاعبدابراهيم،جندية،77ص،،ج،اليونانقارلن.كاملمحمدعياد،-2

.885-،05صص.اليونانجيانا،كيودور،كوليسة،2-3مى

فيمشهورةاصلاحلحركةكقانداسحهبرزالقدامىاليونانالمشرعيناحدهوق.م(630-700)ليكورجوس:-3

.83صالاغريقي.العالمتات!وزي.،مكاويينظر:للتفصيلاسبرطة.لهيف!هراليونان

..سوكوفالي!..فدياكوف،؟،07ص،اليونان،حسينالشعن.؟83صالاغريقي.العالمتاى!فوزي.مكاوي-4

.66-63صص.والروماناليونان)وآخرون(.ي!ع،عكاشة؟296-293صص.،ج.القديمةالحضارات

-!-هـ
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،والغربالشرقبينالحضاريالانتقالليللكانأثر-التاريخية+الجفرالهيةتمهيد

:الشامبلاد:لانيأ

:.الشاملبلادوالطبيعىالجغرافيوالاطاراقسميش.+

(")المقدسالكتابأنيذكرفالبعضتسميتها،اصلحولالباحثوناختلف

"9)نوحبن"سامأبناءأحد"آرام"الىنسبة،(")""آرامب""سورياأسماورد

.(")صلبهمنكانواالقدماءسكانهاأكثرلأنذلك،"-السلام-عليه

منها:كتبكمجموعةحاليأيعرضالكتب(.ا-!ةه5،!ه:اليونانيةمنالمقدسالكتاب)ءا،ة!(:المقدسالكتاب

وأبالعبرمة()توراة.:الشريعة-أا:ابوابنلاثلهيويقعالسميحيين،تصنيفلهي(القديم(العهد.اليهوديةالتوراة

)المزامير.:الكتابات-ج.بابينفييقعالأنبياء:-ب.التثنيةالعدد.اللاويون!،الخروج،التكوين:الخمسةالكتب

لوقا..مرقس)متى.:الأربعة-الأناجيلا):ويشتمل(مقدسككتاباليهودبهيشرفالاالجديد(:و)العهد.(الأمثال

المصطلحاتمعجمأحمد:خليل.خليلينظر:للتفصيللم.يوحنارؤيا-دالرسانل.-ج.الرسلاعمال-بيوحنا(.

صبص،اليسوعية،30-،29صص،(،995)بمروت:،اللبنانيالفكردار(.مط.انكليزي-فرنسي-)عربيالدينية

حسين:وت!ليقترجمة.القديمالعراق:م!وجرو،؟393،،69.07-68صصالهسيص.الإيمانمعجم،حموي

؟2،2-208صص.(ت.د)بغداد:.العامةالثغافيةاشمؤوندار.مطعلي.الواحدعبدفاضل:مراجعة.حسينع!وان

.306صد.ت(،)مصر:.للطباعةم!مردارمط.،وحضارتهتاريخهالقديمالعراق:المنعمعبدبكر،ابو

(!ل6-)عوصأولادهبينمنوكان.الآراميينجدوهو)وار+بر!لاالأخباريونوسماهنوح(.بنسامبنلأارام:،رام

عوصارضاستوطنواالذينال!وصيينجد()عوصويعتبر.(!-و)ماش(*!،-صيل)و(قء،اهحم3-و)بش

.الفراتنهرى!ع)أورفا(أودمشقموالحاليمكانهاانيعتقدالتي،(،08-)أيوبموطن

.،6ص.2ج.والأعلامالمصطلحاتمعجمحسن،،النجفيينظر:للتفصيل

مانةعليهاتتانبعد)أرفخشذ(،لهولهقدوكان.وطاعتهتعاليالله8بعباد،ابيهبعدنوح(بن)سامقامنوح:بنسام

و)حاماآ،)يافثاآاخويهودعاواهد،أخويهمنسرأبهفهبطلادم(.جسدفاخذ.السفينةوفتحانط!قثم.وسنتانسنة

واستوصوا،آتيكمحتىتتحركوالهلا،ارجعثمالأرضفيفانظرالبحرأتيانوامرنيالقاوصىابي+انلهما:فظل

:(ـه292)تالبفطديواضحبنوهببنجعفربناسحاتيبنأحمد.اليعقوبيينظر:للتفصيلخيرأ".وبنيبامراتي

.88ص.،جد.ت(،)العراق:الثقالهية.العطارمط.مؤسسةطعنصور.خ!يلحويشيه:ووضعع!يهعلق.الي!قوبيتاى

ساميالأحمد.؟82ص،(م،980)بفداد:.ل!طباعةالحريةدارمط..وفنيةةم!اث،لمحات!م:عفيف.بهنسي

.78ص،(م،98،)بغداد:،المحليالحكممط..الجزريةاللفاتتاريخالىالمدخلسعيد:
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الاسلاميوالنكرالهسيحيالفكربينالحضاريةاليملات

أطلقتحيث،سريونهوالمقدسالكتابفيالواردسوريااسمانالواقع

.(")اهلكالبلادعلىأطلقتثملبنانشرقعلىالتسميةهذه

الحجازأ8(،مناليسارالىلوقوعها""الشامأسمالبلادلهذهالعربأعطىوقد

الفراتفيإقليمعلىوأطلقوه)فى(البابليونأستعمله،عربيةفهي*سوريا*أسمأما

بمدينةالمكتشفةالكتاباتفيالاسمهذاويظهر8رىسر-ري،سو-8"باسمالأعلى

.(3)(4)*اوغاريت"

،اليونانهمالاسمبهذا"سوريا"سمىمنأنيذكرون،المؤرخينبعضأما

اليونانيوالمؤرخ"آراميين"،أسمسكانهاعلىأطلق،"هوميروسفشاعرهم

.(29:6)المزاميرسفر؟(3:9)التثنيةسفر:المقدسالكتاب

بينهما؟حاجزلههوبالآخريختلطانمنهماواحدكلمعلهكانهونجدتهامةغوراليور،بينحالممتدجبلالحجاز:

.2مج.البلدانمعجم.الحمويياقوتينظر:للتفصيل.الباديةوبينوالشامالفوربينفصللأنهحجازأالحجازسمي

.220-2"8صمرع

خلختوأور،بابلممنهااهمواكد(،)سومرباسمتعر!كانت!(الأوليالبابلية)الدولة:البابليون

السومريونسيطر،السومريونعاصمةكانتقبلهمومنعاصمتها.بابلكانتالتيا!ديةالدولة

الرافدين.بلادعلىالتدريجيةالسيطرةبدأوا(.مق8!اك5)سنةوفي.(.مق2300)سنةبابلبلادعلي

حضاراتلهيدراسات:توفيق.سليمانبعدهاةوما7صه.القديمالعراق.جورجرو،ينظر:ل!تفصيل

،(8985)الاسكند!لهة:،دمشقدارمط.ق.م.8،90عامالىالعصورأتدممنالقديمة،سيةغرب

.306ص.القديمالعراق.المنعمعبدككر.ابوة،72-7صهص

ساحلعلى)اوديسا(اللاذقيةمنالشمالالىكم(88)بعدعلىتقع.قديمةكنعانيةمدينةشمرا(:)رأساوغاريت

)رأسباوغاريتوعرنتالبحر.شاطكامنونصفميلبعدعلىاليوماطلالهاوتقع.المتوسطالأبيضالبحر

عم!فيهااكتشفتوقدا!دية.اللغةلهيالسهلتعنيوالتي)اوغارو(كلمةمناشتق)سمهاانويعتقدشمرا(.

القرنفياوغاريتثقافة:ش.اشيفيان.ينظر:ل!تفصيلعشر)ق.م(.والثالثعشرالرابعالقرنينالىتعودوثانق

.دانيالة،،-رمىهص.(،988:)دمشق.الأبجديةدار.مط،اسحاقاحسان:ترجمة..مقعشروالثالثعشرالرابع

.9،ص،،ج،(،995)بنداد:المامون.دار.مط.يوسفليون:ترجمةالآنار،علمموسوعة:كلين

تحقيق:الجومر.ومعالهنالذهبمروج:(م956هـ/346)تعليبنالحسينبنعليالحسنابوالس!عو.ي،

.الحموي07؟ياتوت-62.69-6،صص،2ج.(،973)بيروت:.5طالفكر،دار.مطالحميد،عبدالدينمحيمحمد

ة698ص.(م2002)صنعاء:المجد،دار.مط.الشاموبلادالعراقاحمد:عارف.اسماعيل؟244ص.3.جالبلدانمعجم

.84ص،(م،97،:6)القاهر.6السعادمط.،الحضارةمهدالخضراءاليمنعل:بنمحمدا!وع،
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.والغربالشرقبينالحضاريالانتقالللثكاناثر-التاريخية+الجنرالهيةتمهيد

الىاستخدامهاوتتابعبها،وصرحالتسميةهذهأطلقالذيهو""،هيرودوت

.(!)هذهأيامنا

البحريةالمدينة(!)"صور"الىنسبة،الاسمبهذا"سوريا"اليونانسمىوقد

،بلادالىترددهملكثرة،حسنةبالصورييناليونانعلاقةكانتحيث،الشهيرة

حرفابدلتالزمنومع،بلدهمالىنسبةصوريينسموهملذلك،للتجارة،الشام

.(4)اليونانيةاللغةفي"الصاد،حرفوجودلعدمذلك"سينأ،،"الصاد"

نسبة"سوريا"،البلادهذهسموااليونانانآخرونيرىبينما،ناحيةمنهذا

يتولونكانواالآشوريينلأنوذلك،(3)الآشوريينبلادوهي"أسيريا،أو"اسور"الى

الآخر،بعضهاوحذف،الحروفبعضبتبديلاليهمسوريافنسبتسوريا،اعمال

المؤرخينواعظماولفىيعدالصغرىأسيالهيهاليكارتاسوسلهيولداغريقي.مؤرخ(م.يت425-هـ44):هيرودوت-،

مصر.وتاريخ.الاغريقيةالفارسيةالحروبأرخوقدالتارر*.بابولقب.اليونانيين

.(200،:طبي)أبو.الثقافيالمجمع.مط.الملاحالالهعبد:ترجمة،هيرودوتستاريخ:هيرودوتس:ينظرللتفيميل

.257ص.4ج.(208،:)القاهرة.2ط.الجيلدارمط..الميسرةالعربيةالموسوعةمحمود:محمد.محفوظة57ص

فيليب:حتي.ة46ص.2ج.(م،999)دمشق:.نينوىمؤسسةمط.،الشاملبلادالقديمالتافى:الحكيمعبدالذنون،-2

.(م،958)بيروت:،2ط،الثقافةدار.مط.رافقالمنعموعبدحدادجورج:ترجمة،وف!سطينولبنانسوريةتارفى

.62صي."ج

جمىمنالبحربهايحيطالساعد.ى!عالكفمم!البحرلهيداخلة،الشامبحرى!عمشرلهة.مشهورةمدينةصور؟-3

.بالخذلانالااليهاسبيللاركينةأ!جحصينةوهيبابها.شررومنهالذيالربعالاجوانبها

.4فى4-433صاصا،3مج،البلداتمعجم.الحمويياقوتينظر:للتفصيل

.3طاش!ام.جوهر6مط..الأمويالعصرنهايةحتىالميلادلهبلمامنذالشامبلادتاريخ)سماعيل:أحمدعل،-4

.28ص،(م،994:)دمشق

الثانيالألففيطورا.نيد!ارلابلادشمالفيدولتهموقامتنوح(.بن)ساماليالآشوررنينتسب:الآشوريين-5

اخذوا.الحاليةالموصلقربوهينينوىصارتثم،دجلةفهرى!ع)،شور(عاصمتهمكافتالميلاد،قبلالأولوأوافل

.(.مق،500-2000)سنةحواليبينعظمتهمنورةاو!صولأشور(.الكبيرالههممنأسمهم

دار.مط.الحضاراتنبعسوريةلهاطمة:الد،جودة466-456صص.القديمالعراق.جورجرو،ينظر:ل!تفصيل

بلادوحضارتهالقديمالعربيالشرق:محروسحلص)سماعيل.؟77ص!(م،999:)دمشق،والتوزيعل!نشرالحصاد

ة67ص.(،997)الاسكندرية:.الجامعةشبابمؤسسة.مط.القديمةالعربيةوالج!س6والشامالنهرينمابين

.320-3،9صصد.ت(.)مصر:.ل!طباعةمصردار.مطآشور،بلاد)براهيم:رزقانه.
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الاسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضاريةالضلات

مرادفأدكان"سوريا،أسمأنأي"سينأ،،،"الشينحرفوتبديلأولها،كحذف

.(")"الآشوريين"مملكة

يونانيمصطلحهوالشامبلادعلىأطلقالذي"سوريا"اسمأنويبدو

أوائلفيشمرا"،"رأسأوغاريتنصوصفيوردوقد،قديمسامياصلمنمحور

.(!)،3سط-"شيرينأو،5ط+ح*-"شرينبأسمالميلادقبلعشرالرابعالقرن

-سورياناو"سورياسموالرومانالفرساستعملفقدلغويوكمصطلح

"8)الكلدانيونومنهم،!!)السريانيةتتكلمالتيالشعوبجميععلىللدلالة**فىلأك!"

)هـ(.،3)والآراميون

.8،2ص.2ج.(م،956)بغداد:.2ط.العاليةالسيندار.مط،القديمةالحضاراتتارر*!ي:مقدمةطهباتر.

.ش.اشيغيان.ة277ص.(،9ـه8)بفداد:..طم.د.القديمالأدنيالشرقتار!:جمالورشيد.سعيدساميالأحمد.

النجفي،؟63-62صص.،ج.وفلسطينولبنانسوريةتاريخ.فيليبحتي.؟،،-،صهمياوغاريت.ثقافة

."34صا.2ج.والاعلامالمصطلاحاتمعجمحسن.

السريانيةاللفةومي.سوريةفيالآراميونالس!يحيونبهايتكلمكانالتياللفةبهيقصد،يونانيلفظ:السريانية

واستعملتالرالدين.وبلادولبنانسوريةلهيالكنانسفيالمستعملة)أديسا(لغةعليهايطلقكانالتينفسها

المصطلحاتمعجمحسن.،النجفيينظر:محلها.العربيةحلتثمل!ميلاد.عشرالثالثالقرنلغاية

.835ص،2،جوالأعلام

الأولالالفأوانلفيالعربيةالجزير6شبهمننزحتالتيالجز!يةاميةالآليالاقواممنفرعكلدوقبانلاو:الكلدانيون

وكانالميلادقبلالسابعالقرنأواخرلهيبابلبلادى!عسيطروا!مالعربيالخلمجمنطقةعلىوسيطرتالميلادقبل

القديم،العراق.جورجرو،ينظر:للتفصيل.القديمالعراقلهيالوطنيوالحكمالسياسيالاستقلالعهودأخرعهدهم

العربيالشرق،محروسحلمي.اسماعيل.98ص.الحضاراتنبعسورية.فاطمة.اللهجود؟5،8-449صص

.97ص،وحضارتهالقديم

مناطقمنجاءواوقد،الشامبلاداستوطنتالتيالجريرلةللهجراتمصررالعربيةالجرير6شبهكانت:الآراميون

الشامبواديكلتنتقلقبانلكلمنتظمينبدوأ.وكانونالعربيةالجرير6شبهمننزوحهمبعدالسورتالصحراء

المتحضرةالبلدانفيوالآخرالحينبينجماعاتمنممتتفلفلوكانتالرافمين!واليبلادلهيالجريرةومنطقة

عبدزايد.ة6!ص.،ج.وفلسطينولبنانسوريةتارر*.فيليبحتي.ينظر:ل!تفصيل.والعراقسوريةمكلالمجاورة

.83ص.(8966)القاهر8والنشر.للطباعةالهناءطرمط.الخالد.الشرقكالضالحميد:

ص.(،986)!هشق:.مط.دالحضار8،الشامعفيق:،بهنسي؟28،ص.2ح.الحضاراتثاتلهيمقسةطه.باقر.

.،34ص،2ج.الاعلامالمصطلحاتمعجمحسن.النجض.؟،8-9ص
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والفرب+الشرقىبينالحضاريالانتقاللالمكانأثر-التاريخية"الجفرافيةتمهيد

تعنيإذ،""سيريانو""سوريينلفظتيبينتمييزفثمةاليومالعربيةوفي

الثانيةاللفظةتعنيبينما،والجغرافيالعرقيللمفهومأيسوريا،مواطنيالأولى

.(ءأالآراميين())صمارى

وذلك،التسميةهذهفيالقدماءرآهماخالفواالمعاصرينالباحثينأنغير

مناطقإحدىكانتفقد.المعروفيناليونانمنبكثيرأقدم"سوريا"أنبقولهم

المصريينلأن،(!)5-لأ3ذ"(ير-)سوب!سمالبابليينعندمعروفةالفراتشمالي

أمنحوتب"بن"تحتمسأيأمنهوتا!،بن"توتمسعهدفييسمونهاكانواالقدماء

التفاعلنتيجةذلكجاءسوريا،""سارونهموصارتاللفظةفخففتكساروا،به

منمخفف"سوريا،أسمأنآخرونويرىبعد.فيماالشعبينبينالحضاري

سرجونلىثم(4)بلازر،د"تجلاتسوريادانتأنبعدبذلك"أيسريا*وسميت

)عليه()موسىبعدحقأالمبعوثوهو،(السلأم)عليه(مريمابن)عيسىالمسعحأمةهم:النصارى-،

ا!مهوابراءالموتىاحياءمثلباهرةودلانل.ظاهرة،ياتلهوكانت،التوراةفيبالمبشر.(السلام

وذلكالمسمح.فيالالوميةعقيدمعتنقيعلىل!دلالة)المسيحيون(اسمايضأعليهمويطلق.والأبرص

ءام!علابعضولكن،وبشارتهبنبؤتهوالمؤمنينالالوهيتهالمنكرينالأوانل()النصارىالموحدينمقابل

بالنصارىتسميتهمأنكما.)ليهتصحلاالنسبةوهذه،المسيحالينسبةلأنها!التسعيةهذهينكرون

ينظر:.الناصرةسكانمنولاالمسيحانصارمنليسواالآنهماذ،التسميةهذهمننسبةباصحليست

فهعياحمد:تحقيق.والنحلالملل:(م53،8هـ/548)تالكريمعبدمحمدالفتحأبو.الشهرستاني

.228-22صهص.،ج.(م2009:)لبنان.8ط.ال!لميةالكتبدار.مطمحمد.

.63ص.،ج.وفلسطينولبنانسوريةخل!ات!يليب،حتي.-2

.6ص.(م895ـه:م.د)..مط...القديمةالعصورفيةي!وسومصر:نجيبميخانيل.-3

الحملاتمنبعددقام!بالانتعاشحكمههتر8امتازت،شوريملك:(م.ق،077-،885)بلازرتجلات-4

قبانلضدعسكريةحملةوجهالشمالجهةفمن.ببلادهالمحدتةالأخطارلدرءالعسكرية

بلادضدحملتهوجهالجنوبومنالأخلامو.-الآراميينضدحملتهوجهالغربومنالموشكي.

ينظر:للتفصيل.ةم!ظمحغبة!ي،شوربلادلتدخل.باغتيالهالمزدهرةحكلمهفترةوانتهت.بابل

.492ص.،ج.الحضاراتتا!لهيمقدمةطه.باقر،

-)كه-
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الإسلاميوالفكرل!سيحيالفكربينالحضاريةالضلات

بنودانبن"اسوريممناو"أسور"منسوريااسمالآخرانيرىبينما،(")،يد!ا

.(4)(!)،"قطورةزوجتهمن(8)،الخليلإبراهيمبنيقشان

"بلاداسماشتقاقأصلفيالعربوالجغرافيوناللغويوناختلفوقدهذا

بعكس،الكعبةشمالعلىتقعاي،القبلةمشأمةمنبلاد""الشامأنقيلإذ،"الشام

)هـ(.القبلةيمينعلىتقع)5(التياليمن

منملكوهوق.م(.2300)سنةولدالأسد(.)الملكبمعنى()شاروكينبا!دية(الأول)سرجونىا!دي:سرجون-،

امتدتا!دية.السلالةمؤسسيعتبر؟(السلام)عليه)موسى(ولادةة!قتشبهو!رتهقصة،ساميةاصول

الفخر8كلحكم،والأناضولالنهرينبينمابلادذلكوشمال.المتوسطالبحرالىعيلاممنالواسعةامبراطورمته

أكد.باسمتعرتلامبراطورية6جميدعامسةوبنىق.م(.2279-2334)منالممتد*

)بغداد:،والاعلامالثقافةوزارةمط.،العالم!يامبراطوراول-ا!ديسرجون:فوزيرشيد،ينظر:ل!تفصيل

بعدها.وما85صا.("995

فيالمقسىالكتابدارمنصالر؟الجديد.والعهدالعتيقالعهدعلىتحتوينسخةالمقسى:الكتابعنه:يراجع-2

.(32:،).الأولالأياماخبارسفر؟(،7:،7)،(38-29:،،)التكورش،سفر،(،9!3:)بعروت.الأوسطالشرق

سنئلهوولدت)سارة(.الأولىزوجتهوفاةبعدتزوجها،(السلام)عليهالخليل)ابراهيم!الثانيةالزوجة:قطورة-3

وسميتشوحا(.يشباق.ميديان،.مدانيقشان.)زمران.وهمسرب.انسابمنالثالثةالمجحوعةيمعكلوناولاد

اكثرلهيالعبرانيةالمصارروذكرتهاالبخور.ومعناهوقنطوراء(وقطورا)قطهـراءالعر*الأخباراهلعند)قطورة(

المصطلحاتمعجمحسن،.النجفي؟(32:،).اليوماخبارسفرالمقسى،الكتابينظر:ل!تفصيل.موضعمن

.84ص.2ج.والأعلام

حلمي.اسماعيل؟77ص.الحضاراتنبعسهـريةلهاطمة..اللهجود؟28ص.الشامبلادتات،اسماعيلاحمدعلي،-4

.67ص،وحضارتهالقديمالمربيالشرق.محروس

اليعمانبينحمولهماعليهاشتملومااليمن.بذلكفسميتلأرضايمنوهياليها.لتيامنهمباليمنسميت:اليمن-5

عمانوبينوفة:بين.بينونةمنلهينقطععطنيجتازحتىالشحرمىعمنالىالعر*بحرى!عيلتويئم.نجران

عمن.&اوعمانو!شحرموتحضرهماقاربهاوماصنعاء&اسامتهاوماثعيثلراهشاطيعنحدوالبحرفا.وقيل

المخزوميمهدي:تحقيق،العينكتاب:(م57798،هـ/)تاحمدبنالخليلالرحمنعبدعليابوالفراهيى.-6

بن)سعاعيل.الجوهري؟684ص.3ج.(م،9ـه8)بيروت:.ل!مطبوعاتالأعلصمؤسسة.مط.السامرانيو)براميم

)بيررت:.4ط.للملايينالعلمدارمط.العطار.الففورعبداحمد:تحقيق.الصحاحهه،م(:2هـ/393)تحماد

بكرابيبنمحمد583؟الرازي.-3،،!5ص.3مج.البلدانمعجم.الحمويياقوت؟،957ص.5ج.(م8987

ابيلهدينجمالمنظور.)بنة،86ص.(م2و!3)القاهر6:الحميث.دار.مط.الصحاحمختار:(م8267هـ/666)ت

)بمروى:.العربيةالكتبدارمط..العربلسان:(م83،8هـ/788)تالأنصاريمكرمابيبنمحمدالفضل

.257ص.3ح.(م2و!3
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.والغربالشرقبينالحضاريالانتقاللللكانائر-التا!لهخية+الجفرالهيةتمهيد

اليهاتشاموا!")()كنعانبنيمنقومآلأنأو،الاتجاهعلىيعتمدالتفسيرهذاأنأي

لأنه،،"الشينبحرفيلفظبالسريانيةف!نهنوع،بن"سامبسميتاواليها،تيسار!واأي

.(!)"شام"فقالت"سام"تقولانمنتطيرواالعربسكنتهفلمابها،وقطننزلمنأول

وربماوسود،وحمربيضشاماتلوجود،بذلكسميت"الشام"انأيضأويذكر

والأحجار)!".والبقاعوالأشجارالنباتاتوأنواع،الشامتربةألواناختلافبذلكصصد

آسيا،قارةمنالغربيالجزءتحتلفهي،استراتيجيبموقع"سوريا،تتميز

الىغربأالمتوسطالبحرساحلمنسورياوتمتد،المتوسطالبحرعالمعلىوتطل

حتىشمالا(5)طوروسجبالنهاياتمنوكذلكشرقأ؟النهرينبينماسهول

جنوبأ)3(.السوريةالصحراءبدايات

ى!ع)ق.م(،الخاسىالقرنمنذ!8العبارهن!تدل:(كنعانو؟رضبه.8المسماالكنعانيةالقبانلابو.()حامابنكنطن:-8

من)بتداءأواخذواالميعا..وارضالآباءارضلهيالتسميةهن!يسرلنيلبنوحصرولهلسطين.سوريةمنا!مرلإالقسم

فلسطيزروغربيالمتوسطالبحرساحلبهيقصدكانقديماسمو)كنطن(:اسرانيل(.)ارضعبار؟يستعم!ونالجلاه.

سامي.جزرياسموهو(المنخفخمة)الأرضيمني(نا!نك)!اسم.سوريةمنكبمرووقسمفلسطينعلىيطلقاصبحثم

.ةي!زجلاف!سطينلفةلههيالكنعانيةاللغةامافينقيا.)سمكنعانارضمنالساحليالقسمى!عيطلقوناليونانوكان

صبحي.اليسوعيينظر:ل!تفصيلومصر.سورلةمدنبعضفيواضشرت(م.ق)الثانيالألدمطيمنذبداتلهدوكانت

.83ص.2ح.والأعلامالمصطمحاتمعجمحسن.النجض.؟402-40،صصالسصيحي.الايمانمصجم،حموي

والمواضع.البلا.اسماءمناستعجممامعجم.(م،094هـ/هـ74)تالأندلسيالعرفىعبدبنالدعبد.البكري-2

ت)الحسينبنعليعساكر.ابن؟733ص!3ج،(م8983)بيروت:.3ط.الكتبعالممط.السقا.مصطفى:تحقيق

-ابادي.-الفيروزة9.ص،ج.(م،995:)بعررتالفكر.دار.مط،شيريعل:تحقيق!دمشقمدينةتار!:(ـه57،

،للكتابالمصريةالعامةالهينةمط..المحيطالقاموس:(م84،4هـ/8،7)تيعقوببنمحمدالدتمجد

.35مرط،3ج.(م،977)القاهر6:

اسحاقبنمحمدبنأحمدالدعبدابو!الهمدانيالفقيهنبا؟276س.،جالجوهر.ومعالنالذهبمروج،المسعودي-3

.،67ص.(،996:)بيروت.الكتبعالم.مط،الهادييوسف:تحقيقالب!دان،:(ـه365)ت

المتوسط،البحرسواحلتسايرتركيا،فيالهامشيةالجبالشريطتؤلفالتيالجبليةسلسلةوهي:طوروسجبال-4

ينظر:.(م4،68)جيلوهي!يهاجبليةقمةوأعلى،والعراقسوريامعتركياوحدود

3*ول+3ه!م"ر!هح!لا*اكام:+ه"فىألا،!ه(8ع*8+ه،"ه5*هأكا3ه*ل3*"ءم!7كا6،لا

(ح*ه"3نل،ء:،977)،ء!،!و"،،50

.7ص.(م،9!9)دمشق:د.مط،.العامةسورياجغرافيةعاول؟.السلامعبد-5

-!!-
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الاسلاميوالفكرالمسيحيالفكربينالحضاريةالضلات

بعض،عنبعضهايستقللاواحدكجزءالجوهريةالجغرافيةالوحدةهذهتعد

وكذلك،الرافدينوبلادالنيلبلادبينوصلحلقةالتاريخيةالأزمنةأقدممنذسورياوتشكل

.("البلدانهذهبثقافاتتأثرتوقد،العربيةوالجزيرةالصغرىآسيابينما

التجاريالطريقعلىوصلحقلةجعلهاالشاملبلادالجغرافيالموقعهذا

والبخوروالمرافريقيامنوالذهبالعاجسلعخلالهمنتنتقلالذيالعظيم

تجاريأمركزأتعدكانتإذ،والصينالوسطىآسيامنوالحريرالهند،منوالتواب

.(!)بالجنوبوالشمالبالغربالشرقيربطنشطآ،

هي:جغرافيةمناطقأربعةالىتقسيمهافيمكنالشامبلادطبوغرافيةعناما

الساحليش:المناطق-ا

المتوسطالأبيضللبحرالشرقيالساحلطولعلىيمتدساحليسهلوهي

بينينحصرجنوبأ،!4)سيناءجزيرةشبهالىشمالا(!)الإسكندرونةخليجمن

.(م،957:)القاهرة،العربيالكتابدار.مطبكر،يعقوب:ترجمة.القديمةالساميةالحضاراتسبتينو:،موسكاتي

.500ص.(م،99،:)طرابلس.2طبرس،جروب.مط.الساميةالحضاراتمعجم:سهنري.عبودية35ص

)بيروت:صادر.دار.مطالعباد.واخبارالبلاد،ثار:(م،283هـ/682)تمحمودبنمحمدبنزكريا،القزويني

)القامرة..المصريةالأنجلومكتبة.مط،القديمالشرقتا!فيدراساتأحمد:لهخري،بعدها؟وما87صد.ت(،

.2،3ص،2جفىلحضارات،تاىفيمقدمةطه.باقر.ة78ص.(م8958

وبينها.(مك4!)!راسخأربعةبغراسوبينبينيا.الشامبحرساحلعلىأنطاكيةشرقيلهيمدينةالإسكنصرونة:

ياقوتينظر:وصور.عكابينالاسكندرونةانالشامتوا!بعضكلووجدت؟فراسخثمانية)نطاكيةوبين

.882ص.،مج،البلدانمعجم،الحموي

مصرمساحةمن(6!لا)وتمثلمصر،منالشرقيالجزءوهي،صحراويةمنطقةسيناهجزورةشبهسيناء:جريرة

اطلقتوقد(الحجر(.معناهاانالبعضذكرفقد)سيناء(،كلهةاصلحولالمؤرخينبينخلافهناك،الإجمالية

والعراء.الجدبأرضأي)توشريت(القديمةالهيررغليفيةلهياسمهاانالبعخىذكربينماجبالها.لكثرةسيناءى!ع

اله)سين(الاله)سممنمشتقسيناءاسمانعليهالمتفقلكن،الخرابأي)حوريب(باسمالتوراةفيوعرفت

الحديثةالدولةعصرمنالأخرىالمصريةالمصالرولهي،سيا!غربفيعبادتهانتشرتحيث،القديمةبابلفيالقمر

الفيروز.مدرجاتأي)دومفكات(واحيانأ.(مفكات)خاستباسمسيخاءالىيشار

دار.مط،سليمأبو)براهيممحمد:تقديموجفرالهيتها.والحديثالقديمسيناتارر*بك:نشمشقير،ينظر:للتفصيل

.83-9صص."ج.(،99")مجرت:ا!جيل،
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والفرب*اشرقبينالحضاريالانتقالليللكانأثر-التاريخيةالجفراهية5تمهيد

جبلوعنداللبنانيالساحلعلىولاسيماضيقأشريطآالسهلفيبدو،والجبلالبحر

الرؤوسوطهورتعرجاتهبكثرةيمتازحيث؟الفلسطينيالساحلعلى")الكرمل

.(9)(81حيفامنالجنوبالىمستقيمأالساحليصبحبينما،الصفيرةوالخلجمان

حولنشأتالتيالساحليةالمدنمنعددلظهورالظروفهذههياتوقد

التيباخشابهاالغنيةالجبالمنلقربهاتجاريةمراكزأصبحتثمأصلآ،المرافن

الرافدينواديبلاددولولاسيماعليها،الحصولفيتطمعالمنطقةدله!لكانت

.!4)المصريةالفراعنةودولة

واديوبلادسوريابواباتلتصبحالساحلعلىالمهمموقعهامنأفادتكما

الواسعالعالمالىالشرقثرواتمنهاتتدفقالتيالعربيةالجزيرةوشبهالرافدين

ساحلبمدنوثيقةتجاريةبعلاقاتارتبطتالتى،البحريةموانئهاعبرالمفتوح
1-

بسلسلةتتصلتقريبأ.ميلأ(،5)طولهاجبليةس!س!ةاسم:ومومشجر(او)مثمرمعناهعبرياسم:الكرملجبل-،

الحدودويؤلف،المتوسطالبحراليينحدربجوفوتنتهيفلسطينأواسطمنالجبليالقسمفيمنهاارتفاعأاقل

جبلوشتبر.هناكالبعللأنبياءمخاصمتهبسببالنبي)ايليا(أياملهيكثيرأالكرملاشتهروقدعكا.لجوفالجنوبية

والمتنسكين.الرمباتمخاغفيرجمعقبلأيسكنهوكاتالطوافف.جمىلدىمقدسأالكرمل

سفرة(7:84)ميخا.سفرة(35:2).(33:9)أشعياء.سفر؟(8ـه:46)ارميا.سفر.المقدسالكتابينظر:للتفصيل

.(4:25)!(2:25).الثانيكو!ملاسفر؟(46-4،:8)،(42-88:87)،الأولالملوك

وجودذكروالذيالقيصرييوسابيوسيدعلىجاءلشطقةذكرأقدمانيعتقد.عريقةفلسطينيةمدينةحيفا:-2

ذكروردكما.ةير!ييقوبطوليمايسبين*الجميز*بمعنى(3الءه*أهال+)باللاتينية:سيكانيوماسمتحتمنطقة

شقمونا/بينالمممةانغير.(+!1!7!شقمونا)بالعبرية:اسمتحتتوراتيةمخطوطاتفيالعنطقةنفس

حيثالرومانيةالامبراطوريةزمنحتىالحديثحيفااسميظهرولمشك.محلتزاللاحيفاومدينةسيكانيوم

حيف:جنرمنلغة:.الحاليالمدينةموتيفيرومانيوحصنيهوديةمستوطنةعلىهمىاللاتينيةالتسميةتق!طا

الحوف.وكذلكتخقصته.اذاالشيءتحيفت.والظلمالجور:الحيف

للطباعةالحمراءدارمط.الف!سطينية.والقرىالمدنواسماءوأصولمعانيمعجم:صالحاللهلهرجديب.ينظر:

ومابعدما.88ص،(8898.)بعروت:د.مطعام.مانةقبلالشام:خليل،سركيس؟،03ص،(،99،:تو!مب)والنشر.

.4صه،(م،962)القاهرة:السعالة.دار.مط.العربيالوطنجغرافية:ساميأحمد.ومصطفىنميليب،رفله-3

،(م،978)الموصل:،الموصلجامعةمط.فىلقديم.التاىفيمحاضرات:مالكأحمد.والفتيانعامر،سليمان-4

.322-328صص
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الاسلاميوالفكرالمسيصالفكربينالحضاريةتط!لا

قبرصكانتالتيالمعروفةوبجزره،والأفريقيةالأوربيةالمتوسطالأبيضالبحر

أهمها)"(.وكريت

جزيرةالجنوبالىوتليها،الشمالفيأوغاريتالساحليةالمدناهمومن

(،)عسقلانثموعكا)7(وصوروصيدا)هـ(!5)وبيروت(4)وجبيل!9)طرابلسثم،(8)أرواد

.(9)الجنوبأقصىفي

.676ص،2ج.القديمسيناخل!اتبك.نعومشقير،؟65ص.،جولهلسطين.ولبنانسوريةخي!ات.فيليبحتي.

في(أميةابيبن)جنادةمعهـ(54)سنةلهيالمسلحونفتحوها.القسطنطينيةقربالبحرفيجزكلة)سمأرواد:

امرأةبينو)تبيع(المقريجبربن)مجاهدلهتحهاممنوكان)معاوية(.وأسكنها(سفيانأبيبن)معاويةأيام

الأحبار(.كعب

.862مي،،مج.البلدانمعجم،الحمويياقوتينظر:

مدن.ثلاثاجمأبلفتهموذلكطرابلية.اليونانيونوسماهامدن.ئلاثبالروميةطرابلسأطرابلعى.يقال:طرابلس

وهي.البنيانجليلصخرسورطرابلسمدينةوعلىاياس.مدينةايضأوتسمى،مدينةوبلطية*ثمعناهاطرالأن

.26-25صص.4مج،البلدانمعجم.الحمويياقرتينظر:ل!تفصيلالبحر.شاطئعلى

فراسخثماشيةعلىبيروتشرتيفيمشهورد!بوهو.الرابعالاق!يمفيدمشقسواحليبلدجبل.تصغير:جبيل

ص.2مج.ناد!بلامعجم.الحمويياقوتينظر::للتفصيلسغيان(.ابي)بن)يذيدفتوحمن.بيروتمنكم(96)

."5-"59ص

.(مك36)فراسخثلاثةصيداوبينبينها.دمشقاعمالمند!ت.الشامبحرساحلعلىمشهورةمدينة:تو!مب

.526-525صص.8مج.البلدانمعجم!الحمويياقوتينظر:ل!تعصيل

ينظر:ل!تفصيل.(مك!راسخ(27ستةبينهعاصورشرقيدمشقأعمالمن.الشامبحرساحلعليم!ينةصيدا:

.43"-437صاصا.3مج.البلداتمعجمالحموكا!ياقوت

القدسعنوتبعدالمتوسطللبحرالشرقيالساخلعليتقع،فلسطينمدنواقدماهممنتاديخية.مدينةعكا:

الحار.الرملأيعكوباسمعرفهاماتجاريامركزامنهاجعلواالذينالكنعانيينيدعلىتاسست،8،كم.حوالي

ثمالفرسثمالرومانيةنمومنالاغريقيةالسيطرةتحتدخلتثملبفيميقية.الدولةمنجزءذلكبعداصبحت

ديب،ينظر:..للتفصيلحسنةبنشرحبيلهـبقيادة،6/م636سنةالمسلعونالعربدخلاما.الصليبيونالفرنجة

.،47صالغلسطينية،والقرىالمدنوأسماءواصولمعانيمعجم،صالحاللهفرج

وكذلك.الشامعروسلهاويقال،جبرينوبيتغزةبينالبحرساحلعلىف!سطينأعمالمنبالشاممدينة:عسغلأن

.،22ص.4مج.البلدانمعجم.الحمويياقوتينظر:ل!تغصيلأيضأ.لدمشقيقال

رفد.؟،2ص.(م،999)صنعاء:.2ط.اليمانيةطحكعةدارمط.،سورية-القديمالشرقتار!:لرحيماحمدهبو.

.4صه.العربيالوطنجغرا!ية:ساميأحم!ومصطض،فيليب
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+والغرباشرقبينالحضاريالانتقاللللكانانر-التاهـمخيةالجغرافية5تمهيد

الوساطةتضمنجعلهافيهاذكرتالتيبالشاكلةالمدنرانتشصن!فوعليه

والشعوبالمتوسطالبحرومدنالقديمالشرقبلادبينوالبحريةالبريةالتجارية

عليها.المطلة

الجبليش:المنطقش-ب

بجبلشمالأتبدأ،الساحليللسهلمحاذيةوهضا!جبالسلسلةوهي

بينالشمالفيالفاصلةطوروسجبالمنفرعيأالمعواءأيعدالذيالأمانوس)"(،

بجبالفتسمىالجنوبباتجاهالجبليةالسلسلةوتستمر،الصغرىوآسياسوريا

بينهمايفصلوغربيةشرقيةسلسلةمنتتألفالتيلبنانجبالوتعد،(!)العلويين

الجنوبالىالجبالسلسلةوتستمر،السوريةالجبليةالمناطقاعلىالبقاعسهل

شماليالساحلعلىوالكرمل(!)الجليلومرتفعاتهضابفيالقاسميةنهرمن

-)كاورالتركيةولهيالأسود.اي)اوكاما(السرلهانيةمن)اللكام(العربيةالمصا.رلهياسمهجاءالأمانوس:جبل

فىأمانوسوجبل.الاسلاميةالدولةالىبالنسبةالبيزنطيينازاءحاجزأسدأيؤلفكانلأنهالكفار،جبلأي(داغي

الصفرى.،سياعنسوريةتفصلالتيطوروسجبالس!س!ةعنجنوبأتفرعتطيةأوقصير

علىالعربلهكتورفنا:نينابيغوليفسكيا.ة32ص.،ج.وف!سطينولبنانسوريةتاريخفي!يب.حتي.ينظر:ل!تفصيل

)الكويت:اب.والاوالفنونل!ثقافةالوطنيالمج!سمط.،هاشمعثمانالدينصلاح:ترجمة.وايرانبمرونطةحدود

226صد.ت(.

يؤمنون،عشريةالاثخيالجعفريةالشيعةمنطانفةالى)نسبةالنصيريةجبالباسمتعرف(و:العلويينجبال

-25)بينيتراوحوبعرض)07،كم(.مسافةى!عوتمتد.السوريالساحلبجبالكذلكوتعرف؟(الباطنيةبالدعو6

غاباتهاخشبواستخدمواسكنوهاهالفينيقيونالعصور!أقدممنذالمنطقةهذهلأنسانسكنوقد.(مك30

القديم.العالمالىحضارتهمحملتالتيسغنهملصناعة

الشكعة.؟678-676صص.2جوجفرافيتها.والحديثالقديمسيناتارفىبك،نعومشقير،ينظر:للتفصيل

.278-276صص.(،99،)القاهر6:طهـ،.اللبنانيةةير!ملاالدار.مط.مذاهببلااسلام:مصطض

كانحمص.قربالىممتدالشامساحلفي:الجليلجبل.اخرىولام.ساكنةوياءالكسر.ثمبالفتح:الجليل

بن)محمدومنهمعنه(الك)رضي(عفانبن)مثمانبقتلينبزممنبهيظفرمنمنهموضعفييحبس)مطوية(

.(أبرهةبنو)كريب(حذيفةابي

.،5ـه-،57صص.2مج،البلدانمعجم.الحمويياقوتينظر:للتفصيل

-7!-
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الاسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضاريةتال!يلا

الغربوفي،والشرقالغربفيالأردننهرلواديمحاذيةالجنوبوالى،فلسطين

(")سعيرجبلعندتنتهيالشرقفيبينما،النقبصحراءنحوالجبالتنحدر

.(*)الميتالبحرجنوبي

الخشبذاتبالأشجاروغناهاالكثيفةبغاباتهاالسوريةالجبالوتمتازهذا

فيولاسيماعليهالحصولفيتطمعالقديمالشرقشعوبكانتوالذيالجيد،

الأرزجبالعباراتتردكانتماكثير)ذ،الغربيةلبنانوجبالالأمانوسجبال

الشرقعصورفيمتتاليةعسكريةلحملاتهدفأكانتالتيكتاباتهافيوالصنوبر

"كه(.القديم

الداخليش:المناطق-ج

فيمتباينآطابعآوتتخذشرقأتتجهالتيالجبليةالمنطقةسفوحوهي

والعلويينالأمانوسجبالبينيقعفسيحآسهلأالشمالفيتشكلفهيتكوينها،

بكونهاوتمتاز،الجنوبباتجاهيضيقثم،الشرقفيالفراتونهر،الغربفي

.("متفاوتةبدرجاتعليهاتسقطالتيالامطارعلىتعتمدخصبةسهول

(دوم.لمنطقةتقريبأمرادفأالعبربةفيسعيروجبلالأردن.فيالميتالبحرجنوبييقعسعير:جبل-،

.،27ص.2ج.والأعلامالم!مطلحاتمعجمحسن..النجفيينظر:

2،3صص.2ج.الحضاراتىف!اتفيمقدمةطه.باقر..858-،57صص.2مج.ناد!بلامعجمطحموي.ياقوت-2

الحضاراتمعجم.سهنري.يعبؤ؟45-32صص.،ج،وفلسطينولبنانسوريةتاهـفى.فيليبحتي.؟2،7-

)بيروت:..طم.د.السوريةالجغرا!يةسماءايفيلفويةتاريخيةتحقيظت:اللهعبدالحلو،؟284ص.السامية

كلين..دانيال؟44ص،العرديالوطنجفرافية.سامياحمد.ومصطفىفيليب.رفله؟،87-،86صص.(م،999

.87صه.الشاموبلادالعراقأحمد.عارف.اسماعيل؟338ص.2جاخار،عحموسوعة

والترجمةلسراساتطلاسدارمط..القديمالعربيالشرقفيوحضاراتدولعيد:.ومرعيحربمحمد.فرزات-3

بعدها.وما،صه.(م،499:شصق)،2ط.لنشروا

أحمدهبو.ة24ص،8الآنار،جعحموسوعة،كلين،دانيالة45ص،8ج،وف!سطينولبنانسورية"!ات.فيليب،حتي-4

النهضة،دار.مط،نصحيابراهيم:ترجمة.القديمةانطاكية:جلانفيل.طوني؟85ص.القديمالشرقتاى)براهيم،

.29ص،(م،967:)القاهرة
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والنرب*الشرقبينالحضاريالانتقالليللكانأثر-التا!لهخية*الجفرافيةتمهيد

تمثلولازالتوكانت،والذرةوالشعيرالقمحلاسيما،الحبوببإنتاجواشتهرت

السكانحاجةعنحاصلاتهاتفيضكانتإذسوريا،فيالزراعيةالموادأهم

فيزرعتالتيالأولىالمناطقمنسورياوتعدللتصدير،تجاريةسلعالىفتتحول

زمنفيللحبوبرومامستودعحوارنوكانت،الأولىالزراعةعصرفيالحبوب

لسوريا)"(.الرومانيالحكم

قبلماعصورمنذسكنتأنهاالمنطقةهذهفياللمكتشفةالآثاروتدل

والقنواتوالحصهمنالطرقبقايالاتزال)ذ،الإسلاميةالعربيةالعهودالىالتاريخ

.،!)والصهاريج

يش:دالبا-د

الأقصى،امتدادهافيالعربيةالصحراءمنالغربيالشماليالقسموتؤلف

.(9)العراقعنسورياوتفصل،العربيالخليجراسوحتىالعقبةخليجرأسمنبامتداها

بلاداقاليممعوعرقيةتأريخيةعلاقاتتربطهمالذينالبدوفيهاينتشر

العصور)5(.أبعدالىتمتدالرافدينوواديالشام

مانوعأتكفيقليلةأمطارعليهاتسقطحيث،للحياةالمنطقةهذهتفتقر

الينابيع،حولتنشأالتيالواحاتبعضفيهاتنتشركماللبدو،المراعيلتوفير

ة222ص.2ج.الحضاراتتاىفيمقدمةطه.باقر.؟45ص.،جولهلسطين.ولبنانسوربةتاريخ،فيليبحتي.-،

.323ص.القديمالتاريغفيمحاضرات،مالكاحمد،والفتيانعامر،سليمان

.68ص.2ج!(م،968)بغدا.:،.د.مط،جعيلفؤاد:ترجمة.العراقالىرحلات:سروليسن،برج-2

فيوحضاراتدولعيد،.ومرعيحربمحمد.فرزات؟45ص.،ج،وفلسطينولبنانسوريةتاريخ.فيليبحتي،-3

.،7-85ص.القديمالعربيالشرق

،42مج.(م،996)دمشق:،السوريةالأنريةالحولياتمجلة.للباديةالطبيعيةالجفرافيةالبينة:عادل.السلامعبد-4

راساتؤوصفيةرحلة-الأوسطالفراتألو:.موسيلة3صه.القديمةرو!علا،هنريجيسىبرستد.؟33ص

المجمع.مط،المياحوعلالعلياحمدصالح:مراجعة،الرحمنعبهالمطلبوعبدحمديصدقي:ترجمة.تاريخية

.،9-،8صص.(م،995)بغداد:.العراقيالعلص
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الاسلاميوالنكرللسيحي،لنكربينالحضا!همةال!ملا

وأصبحتازدهرتالتي(")تدمركواحة،والزيتونالنخيلأشجارفيهاتكثرحيث

.(،)الميلاديالثالثالقرنفيتدمرلمملكةعاصمة

افريقيا:وينممالمصر:ثالثأ

والهضابالنيلواديمنوتشكلتأفريقيا.منالشرقيالشمالفيمصردولةنشات

اطلقوقد.الغربفيالليبيةالهضابمنوقسمالأحمرالبحرحتىمنهالشيسقالىالممتدة

تربتها)9!.لخصوبةذلكالسوداء"،"الأرضأسمبلادهمعلىالمصريون

علىتعيشمتنقلةقبائلمصرسكنت(4)"الباليوليتيك،الحجريالعصرفي

كانتماونادرأالمستنقعي،النيلبواديتحيطالتيالمرتفعاتفيوتسكنالصيد،

.(3)العظيمالنهرضفافالىتهبط

ابنحسانبنت)تدمربسعيتلهيل:؟ايامخمسةحلبوبينبينهاثم.بريةلهيمشهور؟قيمةممينةتدمر:-،

العمدعلىموضوعةاجنية.عجانملأمنوهينوح(.بنسام)بنلاوزبنعمليقبنمزسدبنالسميدعبنانينة

.(السلام)عليه)سليمان(دالجنبنتهمماانهالهومزعم!الرخام

.89-87صص.2مج.البلدانمعجم.الحمويياقوتينظر:ل!تفصيل

.46ص.،جوفلسطين"ولبنانسورلهةتافىلهيلبب.حتي.؟223-22،صص،2ج.الحضاراتتار!كلمقدمهطه.باتر.-2

)ليدن:.برولمط..البلدانكتا*مختصر:(م98،هـ/289)تمحم!بناحمدبكرابو.الهمذانيالفق!ولابن-3

الليثيالحسينبنابراهيمبنالحسن!زولاقابن؟832مى.،قى.الأرضصور8حولهل،ابنة58-56صص203،هـ(.

العامةالمصريةالهينةمط.عمر.محمدعليثحقيق:وخواصها.واخبارهامصرفضانل:(م997هـ/387)ت

الساسىالقرنأواسطفي)توفيبكرأبييبنمحمداللهعبدابو.الزهرية!5-79صصد.ت(.)مصر:الكتا"،

؟40-39صصد.ت(.)مصر:.الدينيةال!قالهةمكتبة.مط.صادقحاجمحمدثحقيق:!الجفرافيةكتاب:(طهبري

وتحقيق:تقديم.والحكمالعجانملألهيالأممنزهة:(م،523هـ/930)تسصريالحنفياحمدبنمحمداياس.ابن

.،4ص.(م8995)يلظهر8:ممبولي.مكتبةمط.عزل!.محمد!شهممحمد

(300.000.2)حواليمنذ)افرسقيا(العالمفيبماواطولها.لهحبريةالمصهـرأقدمهو:()الباليوليتيكالحجريرم!علا-4

وجمعالصيدى!عغذانهكلمعتمدأمتنقلأ.العصرهذاانسانعاشق.م(.)موه.2،حدودفيو(نتهىخ!ت.سنة

الحجار8.منمصنوعةالوالههاغد!وكانتا!غوت(.)جمعوالثمارالنباتات

الدر)براميم:.سركيس؟2"-"5صهصا."ج!القديمةالحضاراتما.وكوفالي!.فدياكوى.ينظر:ل!تفصيل

.7-3صصهـ،م(.75)بووت:..طم.د،مي!قلاالتاونفيالنظيم

الفكر،دارمط.،والثقافيوالاقتصا.يوالاجتماعيالسياسي-القديمالألهنىالشرقتاتموجز:نعيمهرح.-5

الاسكخدرية،جامعةمط.انشانها.قبلللأسكندريةالأولالمجتمع:سالمرشيد،الناضوري؟59ص.(،972:)دمشق

.9-7صص.(م،973:)الاسكندرية
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والفرله!.طشرقفيالحضار!الانتقلاللثكانر!ا-التادبخيةالجفراله!ة5تمهي!

الأبيضالبحرضفافوعلىبالجليد.مغطىاوربامعظمكانالعصرذلكفي

لمأفريقياشمالمناخأنعلىيدلوهذاالتوندرا،نباتاتتنتشرالشماليةالمتوسط

الأمطار))(.فيهتسقطماغالبأبل،الآنعليههوكماوجافأحارأيكن

ا!أعشابتغطيهاعديدةهضابالأفريقيةالقارةداخلفيانتشرتكما

ذابعندماولكن.المختلفةوالطيورالحيواناتفيهاوتعيش،والشجيراتالكثيفة

والهضابأفريقياشمالفييتبدلالمناخأخذتقريبأ،عامألف،5-،2"منالجليد

.(8)صحراويةمناطقالىتدريحيآتتحولالخضراء

واديالىفانحدروا،البدائيينالصيادينحاجاتلسدكافيةالطرائدتعدفلم

غوطةالىالمستنقعيالواديوتحول.الحيواناتوتربيةالزراعةفيوشرعوا،النيل

الأمطارهطولتناقصالزمنومع.الجانبينمنالصحراءبهاتضيئخضراء

الأنهار)!(.مياهاستخدامدونممكنةالحياةقعدفلم،الجنوبفيوخاصة

ذلك،،النيلهبة5بأنهامصرعلىاليونانيونأطلقهماالغرابةمنفليس

بعد،فيماتنحسرالتيبالمياهالواديليغمرتموزفييفيضالذيالعظيمالنهر

الأجيالبذلتأنبعد،وفيرةمحاصيلأأعطتالغرينمنخصبةطبقةورائهاتاركة

الأقنية.وحفرالسدودوإقامة،المستنقعاتتجفيففيكبيرةجهودآالمتلاحقة

(4)كلذوغيرالتربةواستصلاح

.،3-8،صص.(م،998)مصر:!الفنيةالاشعاع.مط.حيةبمصرجفرافية:يسري،الجوهري-،

للإسكندرية.الأوللهمبتمع،سالمرشيد.الناضوري؟،3-8،صص.السياحيةمصرجغرافية.يسريالجومري،-2

.8-7صصمي

؟60-59صصالغديم!الأثىالشوقتاىموجز.نعيمفرح.ة835-832صص.،ق،الأرضصورة.حوقل)بن-3

.،7-8صهصو،لررمان.اليونان)و،خرون(.علي.عكاشة

مط.مصر.بارضالمعايت!والحو!ثةده!شسايلامورلهيولاعتبار!الةكتاب:(م823،هـ/629)تسطيقعبدالبندالي!

ال!طيفعبد:ترجمةلهعربي.لهفتححتيا!بريلاسكندرمنمصرهـأيدرم!بل؟7-5صص.(م،2ـه6)مصر:النيلواس

من!ممكند!مةمكتبةعلىأضويهمباس:عمرلهعيمروس!؟6-8صص.(،973)مووت:لهعربية!ة!نطللرمط.علي،احمد

.!م-*صصوو،م(.5ظبي:موولههـقلاقىلاعلام8!زومط.لهقديعلهتاتعلى)طلا*خلال
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الاسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضاربةالضلات

العصوفيعبرالنيلوبلادالعربجزيرةشبهبينالحضاريشالصلات

بها،المحيطالبشريالوسطمنلايتجزأجزءآالعصورأقدممنذمصركانت

فيهالاينحصرولكنه،العربيةالجزيرةبشبهوثيقإتصالعلىدائمآكانواوسكانها

وماحولها.الشماليةاطرافهاعلىمنهايفيضبل

.")هي:،رئيسيةأشكالثلاثةالإتصالهذااخذوقد

منلكلالمشتركالأببمثابةيعدواحد،جنسياصلفيالإشتراكأولآ:

القدماء.والمصريينالجزريينالعرب

اطرافها،الى،العربيةالجزيرةمنتخرجكانتالتيالجماعيةالهجراتثانيأ:

.البشرينسيجهافيوتدخلبسكانهافتختلطمصر،ومنها

حيث،لههاستمراريةتأثيرآأطولهالكنهبطئأ،أكثرهاالعاملهذايعتبرثالثأ:

،وغزواتحروب،والجماعيةالفرديةالهجراتتتتمثل،متعددةأشكالياخذ

التأريخ.عصورطيلةينقطعلم،وثقافةوتجارةودعلاقات

والتي،الكبرىالجزريةالهجراتالبلاد،منغيرهاشانشأنهامصرشهدت

قبلالرابعالألفمنتصففيإبتدأت،الاولىرئيسيةهجراتبخمسةتلخصت

وأمتزجت،فيهفأستقرت،النيلواديالى)تجهتوالتي،(م.ق3500الميلدد)حوالي

.(8)المكتوبالتاريخعصرالمصريةالحضارةدخولفيعجلسببأكانت،وربمابسكانه

طهروالتيالميلأد،قبلالثالثالالفمنتصففيحصلتالثانيةوالهجرة

الذينوالفينيقيون،وفلسطينالشامبدسكنواالذينالكنعانيونهجرةلهانتيجة

-240صمي!،ج.(م،993)بغداد:.2طبفداد،جامعةمط.الأسلام.قبلالعربتا!فيالمفيملجواد:علي.-،

.،ج.(م،954)الموصل:والنشر.للطباعةالكتبدارمط..العربتاريخفيمحاضراتأحمد:صالح،العلية24،

.277ص،(م،922)مصر:.2ط.الهلال.مط.الاسلامقبلالعرب:جرجي،زيدان؟،2ص

ة58-56صص.البلدانكتابمختصر.الهمذانيالفقيهابنهـ؟5صوخواصها.واخبارهار!يمفضافل.زولاق)بن-2

.،6-84صص،والحكمالعجانبفيالأممنزمةاياس،ابن
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،والغرباشرقبينالحضاريالانتقاللللكاناثر-التا!لهخية+الجفرافيةتمهيد

حدثتالميلاد،قبلالثانيالألفبمنتصفومرورأةالمتوسطالبحرساحلسكنوا

فلسطين،الىالعبرانيونفيهاوتسربسوريا،جوفالىالثالثةالجزريةالهجرة

قبلالاولالالفمنتصفوفيسورياةبجوفالبقاعسهلالى)السريان(والآراميون

هامشعلىعربيةممالكطهورعنهانتجوالتي،الرابعةالهجرةحدثتالميلاد،

حدثت،الميلاديالاولالالفمنتصفوبعدوتدمر؟الأنباطمملكتيأهمهاالجزيرة

واجتاحت،الجزيرةخارجالىالإسلامرايةحملتالتيوهي،الخامسةالموجه

.(")الوسطىوآسياوفارسالشماليةوأفريقياومصرالشام

القدماءالمصريينبينآخرأونوعمنإتصالآنجدالتاريخمراحلمروعلى

البدوضدتأديبيةبحملاتقامتالتي،الاولىالأسرةعهدبدايةفمنذالجزريين،والعرب

الثالثةالأسرعهودعلىوتعريجآسيناء،جزيرةوشبها!حمرالبحرسواحلعلىالمقيمين

فيأثرهمواقتفائهم،الآسيويةالقبائلغاراتبعدقامتوالتي،والخامسةوالرابعة

والمتوسط،الأحمرالبحرينمواننبسفنهميجوبون،القديمةالدولةمصريوكان؟،فلسطين

.(8)العربيةالجزيرةوشبهالبونتوبلادسورياعربمعالتجاريةالعلاقاتأقوىوينشؤون

التيالضعففتراتاستغلواقدالبدوهؤلاءانالىالمواردبعضتشيرو

المصريين،0محلوحلوافيها،وإستقرواالدلتا،فهاجموا،الدولةمفاصلفيدبت

قيامبعدطردهمتمإذطويلا،يدملمهذالكن،(!)"اهفرحمنيحرمون"وأصبحوا

الفينيقية.الحضارةقاريخجان:.مازيل؟25ص.2جالجومر.ومعادنالذهبمروجينظر:المسعودي،للتفصيل-،

فلسطينتار!:لاسلاماطفر.خان؟7هص.(م،99ـهسوريا:).والتوزيعل!نشرالحواردار.مط.الحنشربا:ترجعة

مط.،2ط.اسفارهممناسرانيلبنيقارهمن:8زعمحمد.دروزة؟،6ص،(م،973:)بيروتالنفانس..دارمط.القديم

.،8-85صص.(م8969)بيروت:والنشر،للاطباعةالعصرية

دوبونت.؟،27ص.القديمةالساميةالحضاراتسبتينو،.موسكاتي؟(24-،:3)،التكوينسفرالمقس!.الكتاب-2

الحميد.عبدزايد.؟،4ص.(م2007)بفداد:.الوراقدار.مطابوفا.البير:ترجمة،وقلمهملسانيمالآراميون:سورم

.83صالخالد.الشرقتاريخ

القديمة.الساميةالحضاراتسبتينو..موسكاتي؟،،،-88صهص.القديمالأدنيالشرقتاونموجز.نعيمفرح.-3

."28"27-صص
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الاسلاميوالفكرالهسيحيطفكربينالحضا!يةال!ملا

الأسرةحكمفترةخلالالامرهذاالىواضحةاشاراتونجد،الوسطىالدولة

.(")رشعوالثانيةالعاشرة

الدولةعاصرالذي،(السلام)عليه)براهيمالأنبياءاباإنالقديمالتراثوفي

ابراهيموأقترن،العقيدةشؤونفيكهنتهالمحاجاةسارةوزوجتههومصرزار،الوسطى

العدنانيين،العربأب،إسماعيلا!برابنهمنهاوأنجب،المصريةبهاجر(السلام)عليه

.(8"مصريةالإسلاملبنيالكبرىالجدةإنأي،(وسلموآلهعليهالله)صلىالرسولوجد

ونقافتهامصر،وغزوا،(3)الهكسوسظهرالوسطىالدولةعهدنهايةومع

يعقوبقبيلةو)ستقرار،(السلام)عليهيوسفمجئانوالمعتقد،الحينذلكفي

.(5)الهكسوسحكمفترةخلالحدثامصرفي

؟29-27صصد.ت(.)الظهر8:د.مط..،لباقي.عبداحمد!رجمة:الحضار8.مهدالرافمينوادي:ليوناؤلهدلي.-،

.(م8977)بفطد:د.مط..المحريتي.طهسليموس!يمانعيسىقرجمة:وحخطرتها.فنونهاسومرانمرب:بارو.

."44-"43صص

هـ/902)تعطيةينمحمدبنعليبن)براهيمالدينبرهانظهير8،ابن؟(26:5)،التثنيةسفرالمقس!.الكتاب-2

الكخبدارمط.الممن!سى.وكاملالسقامصطفىقحقيق:والظهر8،مصرمحاسنلهي،لباهرةالغضالل:(م،496

مط.،الجاهلالدينيالفكرثارر!:ابراهيممحمد.الفيومي؟،85.54صص،(م،969:)القاهرة،،لقوميةقنا!ولاو

.،75-،72صص.(م،999)بيروت:،الجيلدار

)حكام:يعنينفسهالهكسوسلهاسمطرعاة،البدومناقوامهم.(،7-،6-85)الأسراتمن:الهكسوسر!يع-3

أيضاوشممونوالآراميون؟الأعرا*منهمكان.الجنسيات.6متعددقبانلمنمتحالفاخليطأكانواالبدو(.

ينظر:للتف!يل.8التورالهي)الهكلسوس(ذكربهاوردالتيالتسميةانمااذكبير8.اهميةولتسميهمب!العماليق(.

.4ج؟،2،-8،9صص.2ج،(م،968)بمروت:.العصريةالمكتبةمط..العربيالجنسثالنىعزة:محعدهـوزه.

ة245ص،(م2082)م!مر:لمكتا*.العامةاسصريةالهينةمط..الفرعونيةمصراحمد:.فخريبعدهاةوما6،ص

لهي:طه.حسين؟864صد.ت(.:ر!م).للطباعةمصردلرمط..القديمولهشهمقمصرحضار6انور:محمد.شكري

احمد:.شلبي؟،28ص؟83ص.(م،933)القاهر8:.3طوالنشر.والترجمةالتاليقلجنةمط..الجاهليالأثي

.5صه.،ح.(م،9ـه5:ر!يم).العصريةالنهخمةمكتبة.ام!طم.مط-المسيحية-اليهوليةالألهيان.مخارنة

امراهيم.الفضلابومحمد:تحقيق.كو!ملاوالرسلثات:(م922هـ/3،0جرر)تبنمحمدجعفرابو.الطبري-4

البصرريكثيربنضؤبنعمربناسماعيلكثير.ابن؟336ص.،ج.(م،967)مصر:.2ططمعارف،دارمط.

مط.الجوزو.الرحمنعبد:تقديم.اللحامسعيد:تحقيقالأنبياه.ص!ق:(م،372هـ/774)تالقرشيالدمشتي

.205ص."ج.(م"9ـه،:ت!مج).8لهحيامكتبةدار

-"-
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والفرب،اشرقبينالحضاريالانتقالللمكاناثر-ان!مخية*الجفرالهيةتمهيد

وحتىالهكسوسطردأعقابفيقامتالتي،الحديثةالدولةعهدمنوابتداءأ

فيالقديموالشرقمحكل!ربينتوثقأالعلاقاتإزدادت،الفرعونيالعصرنهاية

المصرية،الإمبراطوريةطلفيواضحةالشرقوحدةتجلتبل،الميادينمختلف

العالمية.فكرةلتحقيقبشريةمحاولةاولكانتالتي

تجارأوكاسرىاليهاجاءواالذينالجزريين،بالعربتزخرمصركانتلقد

أحياءوبهاالاالأهميةهندرجةعلىمصريةمدينةهناكتكنولم،مهاجرينأو

اذاحتى،الجزريةالعناصرمنوغيرهموالفينيقيونالكنعانيونيسكنهاكاملة

سواءفيهاالأجنبيالتأثيرإزداد،الأخيرةكتابهاصفحاتالفرعونيةمصرمادخلت

وأصبحتالصحراء،بدوسطوةوزادتزنجيأ.أوبربريأاواغريقيأالتاثيرهذاكان

-529)الأخميني()قمبيزانحتى،الشرقيةمصرحدودعلىالطولىاليدلهم

بالأدلاءأمدوهالذينالصحراءعرببمعونةمصراحتلالمنتمكنق.م(52،

.(")والمؤنوالجمال

منمجموعةكانتمصر،عرشالإغريقالبطالمةفيهاعتلىالذيالوقتوفي

منهاالشماليةأطرافهاوعلىالجزيرةشبهجنوبفيتظهربدأتقدالعربيةالممالك

شرقفيالأنباطومملكة،اليمنفيوسبأمعينودولةوالحجاز،سيناءفيمعاندولة

الممالكوهذهالبطلميةمصربينوقامت،الغساسنةومملكةتدمرتلتهاثما!ردن

.(8)ىتشياتصالاتوهجراتوحروبتجارةمنمتشعبةتاقالع،ةفاقنودمأالعربية

لاثيالشرقحضاراتمعالم:المحاسنابومحمدعصفور.ة70ص.الفينيقيةالحضار8تاريخجانى..مازيل-8

مط..الكنعانيةالمعتقدات:خزعل.الماجدي؟،64-،6فىصص.(م،987:)بمروت.العربيةالنهضةدار.مط.القميم

.،6ميالقميم.فلسطينثارر.الاسلامظفرخان،؟،824-صص.(م2و!،:)الارلن.الشروقدار

ل!قاهة،الاعلىالمجلس.مط.داريللورانس:تقميم.بيوميحسن:ترجمة.ودليلتاءالاسكندرية:.ل.اهورستر،-2

:ر!يم)،المستقبلدارمط.والررمان.البطالمةعهدفيالاسكنصريةزكي:علي.ة59-55صص.،ج،(ت.د)مصر:

)القاهر8:،.د.مط،سوريةلهيلينيةالسلوكيةطسياسة)طارلهيالعدنانشاءرات:مفيدالعابد.؟9-5صصد.ت(.

.87ص.(م8978
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الاسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضاريةالضلات

البطلميالحكممنمصرانتقلتانبعدإزدهارهاالعلاقاتهذهوواصلت

أعان،النبطيالملك(عبادةبن)مالكانحتىق.م(،30)سنةالرومانيالحكمالى

،العربالفرسانمنبكتيبةالإسكندريةفتحعلى(")ق.م(440)قيصر()يوليوس

.(!)"8)نجرانحتىالعرببلادفيمصرية-رومانيةحملةتوغلتكما

أشاروقدمصر،فيكبيرةزيادةالعربزادمباشرةةالميلاديالعصروقبيل

ذكرااللذان(و)بلينيوس(سترابون-)سترابوومنهماليونانيونالمؤرخونذلكالى

كليشغلونوكانواالأحمر،البحرمنالغربيةالضفةعلىعددهمتضاعفالعربان

سترابون(-)سترابوووصفالصعيد،أعلىفيالنيلونهرالبحربينالمنطقة

)هـ(.العربمنسكانهاونصف،العربحكمتحتواقعةبأنهامفطمدينة

الأساتدةأعظمبعلىفقالهتهنال.العقلمستنيركرجلرومالهيعرف.نبيلةعان!ةمند!ماقيصر:يوليوس-،

والمأدب.الحفلاتاقامة!يباسرالههبمفامراتهايضأواشتهر.المحاكماماملهصعحكمحامايضأعرفا"غريق.

السنواتخلالالهرنسا(الغالبلادفيبهاقامالتيحملاتهاثناءوالسياسيةالعسكريةالناحيتينلهيكفايةأظهر

الراين.ونهرالأطلسيالمحيطحتىروماحدودامتدا!فيالفضيرجعواليهتي.م(!5،)و(م.ىق58)

مط.!حسينعوادومحمدبكنصص)براهيم:ترجمة،القديمةالعصورلهيأورباتاريخ:ل.افشر،ينظر:ليم!فت!ل

؟،،7-،5،صص،(م،950)مصرة،المعارفدار

لأ3*ء.*.:+4ع*ه+5**5751!ل4ةه*!(ه*،348:"،)ك!73.4.

بنسبابنزيدانبن)نجرانبسميقالوا:مكة.ناحيةمناليمنمخالي!فينجران.مواضععمةفي:نجران-2

بنالمدانعبد)بنوبناهابيعةيقالهذهنجرانوكعبةونزلها؟عمرهامناوللأنه.(قحطانبنيعرببنيشجب

علىموضعايضأ:ونجران؟نجرانكعبةوسموهاللكعبةمضاهاةوعظموهاالكعبةبناءعلى(الحارثيالديان

موضع:نجرانوهناك.البحرينفيموضعايضأ:ونجرانالطربقةى!عواسطوبينبينهالهيماالكوفةمنرومين

دمشق.نواحيمنبحوران

27،-266صص.5مجالبلران،معجم.الحمويياقوتينظر:للتفصيل

بريل،مط..الممالكمسالك:(م95،هـ/340بعد)توفيالفارسيمحمدبن)براهيم)سحاقأبوالاصطخري،-3

ولبنانسوريةتار!.فيليب.حتي؟25ص،2جالجوهر.ومعادنالذهبمروج.المسعودي؟47ص.(م8937:)ليمن

.49-،5صص.3ج.الاسلامقبلبر!لاتاءلهيالمف!ملجواد.،علي؟423مي.،جولهلسطين.

03،5"ه0!م!ع38"40ة!ا*ما،أ+3ء3ة!!*+ء"861!5!أ"!!اما!60لا،8أ88!ف5!،!5محهآ*ط(!!3أفى:،029)ه*7،،!

!*2:5!ه.
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والنرب"الشرقبينالحضاريالانتقالللثكان(ثر-ةيخل!اتلا"الجغرالهيةتمهيد

منوهم،وكهلانقضاعةمنبطوننزلتالرومانيالعصرمطلعفيو

الىالعربيةالجزيرةجنوبفيواليمنسبأمن)نتقلواالذين،القحطانيينا!عرب

أيضأالرومانيالعصروفي؟مصربعضهمودخل،مأربسددمارأثرعلىالشمال

الرومانيالحكممنوأقتطعتهامصربغزو)زنوبيا()"(،تدمرملكةقامت

()ء(.م27،)سنة

المصريونوأعتنق،الشرقيةالبيزنطيةالدولةحوزةفيمصردخلتوعندما

وتزخر،الجزيرةشبهوعربالأقباطبينوقويةقائمةالإتصالاتاستمرت،المسيحية

ومنها:)!"العلاقاتهذهعلىالأمئلةبعشرا!التاريخكتب

)بنهاعلىوصيةزوجهاوفاةبعدتدمرحكمتولت.(م266-258)(الثاني)أذينةتدمرملكزوجةالزباء:-زنوبيا

وقدوالدها،أسمهوو)زباي(زباي(،)بنتأيزباي()بتبصيفةالتدمريةالكتاباتفياسمهاذكر،(اللات)وهب

را!صف،همزةوصير)زباي(كلمةمنالياهوهوالاخيرالحرفوقلبالعربيةلهي)بنت(وهي)بت(كلعةحذفت

)اخلليو(.يسصتدمرمنرجلوالدهاانويذكر)زباء(.

.2جالجوهر،ومعادنالذهبمروجالمسعوديكا.؟6،8ص.،ج!والم!وكالرسلتات.الطبريينظر:للتفصيل

تدمرملكتزينب:حبشيأجلالأشقر.؟307ص.،ج.والمواضعالبلادأسعاءمناستعجممامعجم.البكري؟99ص

5ص.(م،975)بيروت:.2طللثغافة،ناصرومؤسسة-الأندلسدارمنشوراتمط..خي!اتلاملكاتأعظم

:)بيروت.الأوليالسنة،،5العددالعشرق.مجلةتدمر.ملكة)الزباء(زينب:رونزفالسبستيان،اليسوعيبعدهاةوما

ة499-483صص.8،العددتدمر.ملكة)الزباء(!ينبرونزلهال.سبستيان.اليسوعية439-433صص.(م،898

637صاصا."4العدد؟592-588!اصا"3العدد؟5ـه2-588صاصا.،3العدد؟542-537صاصا؟،2العدد

.20العددة828-823صاصا"88العددة736-73"ه!صا؟،6العدد؟693-686!اصا."5العدد؟642-

؟8065-"057!ا!ا.73العددة8038-،03"اص"2!رالعدد؟995-987صاص"!لأ.العدد؟9لا5-صاهـ"9صا

.(م،973)الاسكندرية:.الجامعيةالثقافةمؤسسةمط.،الاسلاملهبلالعربتاون:سالمالمزيزعبدالسيد.سالم

.ر02-ص"ه"مى

دارمط..عكاشةثررت:وتقديمتحقيقالمعار!،:(م889هـ/276)تمسلمبناللهعبدمحمدابو.قتيبةابن

.الحمويياقوتة،72ص.،ج.اليعقوبيتارر*.اليعقوبي؟63-53.58صص89،م(.،:)القاهرة.4ط.المعارف

مط..النفيسةالأعلاق:(م982هـ/300نحو)تو!يعمربناحعدعلأبو،رستهابن؟،7ص.2ج.البلدانمعجم

.،83ص.7مج.(م"89":)ليمن.بريل

والأجتماعية.الانسانيةوالبحوثللدراساتعينمط.،والسياسيةوالدينالفكربينبينزطة:رأفتال!عيد.عبد

النهضةدارمط.وحضارتها.البيزنطيةالامبراطوريةسعيد:محمود!عمران.،07-،04صص.(م،997)مصر:

.،08ص.الحضاراتنبعسورية،لهاطمة.اللهجود؟33-،7صص،(م2002:)بيروت.العربية

-47-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الاسلاصوالعكرالهسيحيي!فكربين،لحضا!يةطضلات

نظمونقلوا،العرببلاديرورونكانواالمسيحيينالمصريينالدينرجالان

)موسى(المصريالراهبوعين،والشامالعرببلادالىالمصريةالمسيحيةالرهبنة

النسطوريالمذهبصاحب)نسطور(وقر،(م372)سنةالعربللمسيحيينأسقفأ

،هناكمذهبهم(،وأنتشر440)سنةالعرببلادالىمصرفيبالهزطقةوسمالذي

اي،(م606)سنةالسيولبهاأضرعندمامكة،فييقيمكانقبطينجاروتولى

الذيناحد،(")(القبطياللهعبد)جبروكان،النبويةالبعثةمنسنواتخمسقبيل

يقيمكانالعربيالفتحوقبيل،(وسلموآلهعليهالله)صلىالنبيعندينهمأخذوا

كما؟العربمنكثيروالفيوموالإسكندريةالشرقيةالمناطقفيوخاصةمصرفي

لفتح(م628-590)أبرويز()كسرىالساسانيالملكحملةفيالعرباشترك

.(8)لهمالمصريينتقبلالحملةهذهفياشتراكهموسهل،(م6،8)سنةمصر

القدماءالمصريينبينالإتصالاتانواضحأيظهرالسريعالعرضهذامن

علىواستمرت،التاريخماقبا!الىيعودبعيدزمنمنذبداتالجزريينوالعرب

شتىتاخذوكانتالاسلأمي،الفتححتىالتاريخيةالعصورطيلةمنتظمنحو

الاستقراراو،والنهبللسلبالمسلحوالغزو،والفرديةالجماعيةكالهجراتالأشكال

علىوالشخصيةوالسياسيةالتجاريةالعلاقاتانواعمختلفجانبالىوالإستيطان،

الملوكالى،والمرتزقةوالجنودوالأتباعوالتجارالرعاةمنإبتداءأ،المستوياتكافة

الدم)متزاجفيساهمقدالإتصالهذاإنولاشك،الدينورجالوالنبلاوالأمراء

لبقاءشرطالشعوببينوالحضاريالجنسيفالإمتزاج،المصريبالدمالجزري

الخارجية.المؤنراتأماموحصانتها،والمجتمعاتالحضارة

القبطية.مارياومعهجاءالذي(وسلمو،لهع!يهالد)صليالرسولالىالمقوقسرسول:القبطيالدعبدجبر-،

.2ج.(م8868)بيروت:د.مط..القميسين.اخبارفياللمين،لعبادكنز:مكسيموس.مظلومينظر:ل!تفصيل-2

:ر!م).2ط.ل!موسوعاتالعربيةطدارمط.بحرار.ثراجملهيلاخبارمروجلهرماج:بطرسلهيسوعي.؟552ص

.2فى3ص.(م2080
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"والغربالشرقبينالحضاريالانتقالليلثكاناثر-ةيخس!اتلا+الجفرالهيةتمهيد

تطلعاتهفيالإنسانلحركةحيويأمجالأآنفأاليهاالمشارالأماكنمثلت

لذا،الحركةتلكفيفعالةمساهمةالبحرساهم)ذ،والفكريةوالاقتصاديةالسياسية

تمنبينوتربطتامةبحريةالزمانعبرالمكانعلىستنتقلالدراسةهذهن!ف

.الميلاديالتاسع/الهجريالثالثالقرنالىوصولآ،ومابعدهالميلادماقبل

فكريأجامعأمثلتالتي،الفلسفةومباحثوالنبواتالوجودمباحث)ن

الأولى،الرومانيةوالقرونالإغريقعندمقيدةغيركانت،المطلقةالحقيقةعنطبحث

،الإسلامبعدهاومن،المسيحيةانتشاربعدتوحيديةمنطلقاتمنإنطلقتأنهاإلا

عندوالتصوفالمسيحيةفيالغنوصمباحثأستمرت،المباحثتلكعنفضلأ

المسلمين.

وقد.والإسلامالمسيحيةبينالفكريةالمشتركاتأهمالمباحثتلكشكلت

وأهمأبرزمنمصرفيالمتوسطالبحرشواطنعلىالإسكندريةمدينةكانت

والديانة)المسيحية(،الغربإعتنقهاالتيالشهمقديانةبينالحضارياللقاءأماكن

الإسكندريةكانتذلكعنفضلأالمتوسطةالبحرشرقانتشرتالتيالإسلامية

الرافدينواديبلادحضارةمنإستفادواالذينوالرومانالإغريقوعلماءعلوممحط

وبجهودأرضهافعلى،آنذاكالكونيةالحضاريةالمحطةفهيلذا،النيلووادي

تنطلقمباحث،الىمقيدةغيرفكريةارهاصاتمنالوجودمباحثتحولتعلماءها

انبياءعلىالوحيبواسطةمنزلةسماويةكتبالىتستندتوحيديةمنطلقاتمن

الفكريوالصراعالجدلبدأوهنا،وتعالىسبحانهالخالقواصطفاهمإختارهم

وبين،المسيحي/الوثنيالغرببينمتنقلأالمعرفةعوالمفيبعيدةمدياتيأخذ

.والجدلالصراعذلكباكورةبمدرستهاالإسكثدريةوكانت،الإسلامي/الوثنيالشرق
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،العربوبلا.الرومانبينالحضاريالتواصلليالتوحيديةالديانات"اثر،الأول+الفصل

،،ل9اذ"الفعل

التوحيديةالديانات"أثر

"العربلهرللادالرومانبينالعف!اربمماالتواص!لىفي

(،العربيةالبلادفيالتوحيد،)عقيدة:الأولالمبحث

،(والرومانالعرببينالمتبادلة"التأثيرات:الثانيالمبحث

مصر"فيالأرثوذكسية"انتشار:الثالثالمبحث
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،العربوبلادالرومانبينالحضاريالتواصللالتوحيديةالدياناتاثر5.الأول+الفصل

الاولالمبحث

العربيشالبلادفى(،)التوحيدعقيدة

الجنوبسهوببينيخطوالانسانيالعقلبداانمنذبدأتأريخأللدينإن

شبهبسكنهوالعائدنوح(،بن)سامالىالعائدبالعنصرمتمثلأ،الشمالوسهول

الخصبة.الاراضيبأتجاهدفعهمقبليينآباءالىالعربيةالجزيرة

:(السلام)عليهابراهيم!ووحتىالعربيشالجزيرةفي9لدينيشالعقاند-،

هذهفيالربوبيالتوحيدتلاشيمعالقديمةالعربيةالمنطقةفيظهرت

والسطح،العمقبشموليةيتضمن،صارمتوحيدإلىتدعودينيةتيارات،المنطقة

التي،القديمةالإيليةالديانةالاطلاقعلىالتياراتهذهوأبرز،(9))8(والطقسالعقيدة

الأثانأيامنا،فيواحد.بكونالأ،"هيايسلملاانهاي!ئميء.كليخضعلهواحدبالهالايسلملادينأومذهبالتوحيد:-8

هوماكلوسيدخالقواحد.الهبوجود.التباسدونمنقمترى.(ومسلمينومسيحيينيهود)منوحدهاالابراهيمية

:(م،327هـ/72ـه)تالحرانيالحليمعبدبنأحمدالعباسأبوالدينتقي،تيميةابنينظر:ل!تفصيلموجود.

)المملكة.الشريفالمصحفلطباعةفهدالحلكمجمع.مط.قاسمبنمحمدالرحمنعبد:تحقيق.الفتاوىمجموع

فتح:(م،448هـ/852)تحجربنعلبنأحمد.العسقلانيحجر)بن؟2صه.2ج.(م،995:السعوديةالعربية

الدشمحب:وصححهباخراجهتام.الباقيعبدلهؤا.محمد:واحاديثهوابوابهكتبهرقم.البخاريصحيحبشىالباري

.،60ص.،ج973،هـ(،)بيروت:،المعرفةدارمط.باز.بناللهعبدبنالعزبزعبد:ع!يهعلق.الخطيب

العاديةةط!سلابتعليماماوبواسطتها،الكنيسةفيتعرض.الوحييتضمنهاابن.احخانقمنحقيقةالعقيم!:-2

المالية.غيرالسلطةفهبمبادرةواما.والشام!ة

.البخاريصحيحشرحالباري!تحالسمقلاني.حجرابن؟2صه.2ج.الفتاوىمجمى.تيميةابنيخظر:ل!تفصيل

.،60ص."ج

البيزنطيالطقسمثلأ:،المناطقمنمنطقةاوالكنانسمنبكنيسةالخا!ةاللتيرجيةاليميغمجمل:الطقس-3

الخارجي.الطقوسوجهاهميةعلىالتشديدو)طقوسية(:.بالعبادةمتعلقهوماو)طقسي(:الغبطي.والطقس

.3،0-309صص.المسيحيا!طنمعجم.حمويصبصاليسوكل،ينظر:ل!تفصيل
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الاسلاميوالنكرالهسيحيالفكربينالحظدبةالمطت

العربيةالجزيرةشبهعمقالىايضأووصلت،العربيةالمنطقةارجاءفيانتشرت

والذيشأنأواعلاهمقامأالكنعانيينآلهةاكبرايل(-)آيلللآلهكانوقدسد.فيما

عليهوأطلق،مرة(229)التوراةفيذكرهوورد،العظيمأوالإلهالعليبالإلهلقب

الخليل()إبراهيميعبدهكانالذيالإلههو)آيل(الإلهانالتوارةوتؤكداللط،اسم

السلأم()"(.)عليه

اسمهايضآوورد؟الآراميينعندنفسهاالساميةالمكانة)آيل(للإلهكانوقد

.(!)نفسهالكنعاني)آيل(الإلهوهو)آيلوس(،بصيغةالفينيقيةالكتاباتفي

الى(السلام)عليه()إبراهيمدعاالذي)آيل(الإلهذكروردانهويذكرهذا

الجمعبهاالمراد،الكنعانية)إيلوهييم(للكلمةمفردوهو،التوراةفيعبادته

معتكلمالذيالإلههوو)آيل()بيت(،تسميةجاءتومنه،الإلهةايوالتعدد،

.(4)(!)(رجاه)

عهدفيكنعانفيمعروفةكانتالواحد،الإلهبمعنى-إيل()آيلكلمةوان

طهورقبلأي،يليهالذيالهكسوسعصروفي(السلام)عليه(الخليل)إبراهيم

مط.العصور.عبرتطورماومراحلالعربحضارةاحمد:.سوسه؟(،8،7-:،).الخروجسفر.المقدسالكتاب-،

.886ص،(م،979)بنداد:،ا"علاموزارة

.53ص،ديانواي.الوثنيةمصطفى.عبده-2

أجلافأسرفيوقعناللاتي.الموحداتالمؤمناتالمصرياتحرانرمنواحدةانها،(السلام)عليهاالأنبياءأمماجر:-3

اورارش؟الهكسوسعاصمةمنمقربةعلىالفرما،تسصمدينةمنكانت)الهكسوس(؟الأصنامعبدةمنالبدو

ينظر:للتفصيل.(السلام)عليه)اسماعيل(النبياموهي..(السلام)عليه(الخليل))براهيممنبالزواجالدأكرمها

بنمحمداياس،ابن؟205ص.،جالأنبياء.قصصكثير.ابنة(،3:9،).(6:،6).التكوينسفر،المقدسالكتاب

.0698،م(.ج)مصر:.الشعبمط.الدمور.وقانعليالزهوربدانع:(،523هـ/930)تالمصريالحنفيأحمد

.6.80صص

الجاهلي.الدينيالفكرتارر*:ابراهيممحمد،الفيومي؟(5:،2).(34:3).(3:،3)،التكوينسفر:المقدسالكتاب-4

.367-366مىص،(م،999)بيروت:،الجيلدار.مط

-"5-
http://www.al-maktabeh.com



،العربوبلادالرومانبينالحخطريالتواصلليالتوحيديةالديانات+أثر"الأولءالفصل

إلههمعبدوااليهودطهرولما،قرونبعدةواليهود(السلام)عليه)موسى()"

والخلقالعالممنيهمهلاالذيالإلهوهو،(!))يهوه(بأسمسميالذيبهمالخاص

المختار)9(.وشعبهاليهودسوى

المعينيينالملوكمنعدداسماءإلىمضافآايل(-)آيلالإلهاسموردوقد

،(3)ومعين(4)موتحضرملك-ايل()يصدقإيل(،-)وف:ومنهماليمنفي

سبأملوكبعضأسماءإلىمضافأإيل(-)آيلالإلهاسموردكما)يل(-و)يثع

.(ـه)(ليإو)وهبإيل(و)كر!إيل()يدع:منهموالمعروف

بنءموسىهو:قالوانسبهالمؤرخونذكر؟يعقوببنوهماسرانيلوبنواسرانيل.بنيمن:(السلام)عليهموسي

()عمرانابنهو(السلام)عليه)موسى(لهالنبياذن؟التوراةتذكرأيضأفهكذا+ةيعقوببنلاويبنقاهثبنعمران

قبلذلكوكانمصر.كهنةأيديعلىتعلموقدمذا؟الهكسوسزمنفي(السلام)عليه)موسى(وكان(ةالسلام)عليه

ة(20-6:86).الخروجسفر؟(23-49:22).التكوينسفرالمقسى.الكتابينظر:للتفصيل.والرسالةالنبوة

:(م،33،هـ/732)تاسماعيلالدينعمادالفدا.ةابو48ص،،جالجوهر.ومعادنالذهبمروج.المسعودي

.خلدونإبنة20-،8صص،،مج،(ت.د:،)القاهرةالمتنبيمكتبة.مطالفداء.أبيتا!البشر-أخبارلهيالمختصر

،2مج.(م،967:)بيروت.3ط.اللبنانيالفكردار..مطخلدون)بنخي!ات:(م،405هـ/808)تمحمدبنالرحمنعبد

.،36-،35صص.(م،2995.)القاهر!:.طالأمرام.مط.الموحدينأولالمصريينتدماء.نميم35،؟السيار،ص

يرقيالتقليدهذاانمع،ا"يلوكلالتقليدبحسبالسلأم()عليه)موسى(الىبهاوحيكماإسرانيل،الهاسميهوا:-يهوه

الكتابينظر:للتفصيلالعلماء.بيننقاشموضعفهو،الاسمهذااشتقاقاما.الطوفانقبلماالى)يهوه(عبادةعهد

.558صالمسيص.الايمانمعجم،حمويصبص.اليسوكل؟(4:26).التكوينسفر؟(،3:3)الخروجسفر.المقدس

دارمط.،التاريخفيواليهودالعربمفصلاحمد:.سوسه.303ص.2ج.الحضاراتتار!فيمقدمةطه.باقر.

.383-382صص.(م8980)بغداد:.4ط.للطباعةالحرسة

وقيلميت(،)حاضرالتوراةفي)سمهانزلها.منأولوهوميت(.)حاضربسميت.مركبان)سمانموت:حضر

بقربعدنشرقيلهيواسعةناحية.قبيلةواسمموضع)سمشالخ(ةبنعامربنيقطنبنموت)حضربسميت

.(السلام)عليه)هود(قبربهاالبحر،

.278-269صص،2مج.البلدانمعجم.الحمويياقوتينظر:ونسبتهاتسميتهاحولاكثرل!تفصيل

كرب(:معديبن)عمروقال.براقشلهيتذكرباليمنمدينة:وقيل؟باليمنحصناسمقيل::معين

ملمغبناوأقلأبلهاسمعامعينبراقعثىمنينادي

."6حاه.5مجالبلهـان.معجم.الحمويياقوتينظر:

.،7ه-867صص.6جلأسلام،قبلالعربتاريخكلالمفصلجواد،علي.
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الاسلاميوالفكرالهسيحيالخكربينالحضاريةاليطت

الخليل(براهيم)ارتباطعلىواضحدليل،تقدمممالنايظهرذلكففي

عبادتهالىيدعوكانالذيالواحدالإلهوان،العربيةبالجزيرة(السلام)عليه

مثل،(العلي)الإلهبصفتهالعربجزيرةفيمعروفآكان(السلام)عليه)إبراهيم(

أسماءالىأسمهاضافةوان،الصفةبهذهوالآراميينالكنعانيينعندمعروفأكانما

)الإله(.أي،الأصلعربيايل(-)آيلإسمانعلىدليلاليمنملوكبعض

بمعنى))يل(،و)خل(منمركبةعربية)خليل(،كلمةانالمرجحومن

ايل(.الإله)ليسمعمعناهالذي،!"))إسماعيل(اسمومثلهاإيل(،لللاله)صديق

و"يل(اتباعقامالميلاد،قبلالرابعالألفومنذ،أوغاريتفيانهويذكر

أقوى)بعل(فللبلاد،الدينيةالطقوسمنللأربابحضوركلبالغاء،حاسمبشكل

التي)عشتار(وكذلك4للأبالسةوزعيمأاكبر،شيطانآصارالأوغاريتيين،أرباب

مرةالرثانأئننللقد،الجنسيةل!باحيةومصدرأالخلقيل!نح!لعثةأصبحت

حيث،الدرجاتأسفلالىالأوغاريتيةالطقسيةالعبادةفيموقعاهممن،واحدة

.(!)"ولونصنفكلمنوالشياطينالأبالسةبهتحفموكبفيالأثنانءيتارءى

،وحدهللخالقتقامانينبغيالدينيةالشعائران"يل(،كهنةراىمبكر،وقتوفي

الوحيدالسبيلوان،الأربابعظمتمهمامخلوقاتهمنوساطةايةدونمباشروبشكل

الربوبيةالطقوسنسفعبرمحالةلايمرانمااوغاريت،فيالتوحيديالشكلهذالتوطيد

.(!)الكنعانيالشعبيالذهنفيوجودهاوانهاءالأربابمعابدبتدمير،الاساسفي

امهزوجته.(السلام)ع!يها)هاجر(امهاحضانىلهيفشا.الهكسوسالىمبعوثنبي:(السلام)عليه)سماعيل-،

.(82!لاابنانهجميع(السلامهي!ع)))سماعيل(انجبالمصريةالزوجةهن!ومنقومها.منواحدة

كئير.)بن؟254ص.8ج.كو!عموالرسلىف!اث.الطبري؟(2،-2،).التكوينسفر.المقدسالكتابينظر:للتفصيل

.29ص.8جالدهور.وقانعفيالزهوربانعاياس.ابنة296-295صص.،جالأنبياء.قيمص

.349ص،(م،985)شمق:للنشر.الدينء!علار.مطولاسطور8.يشنواصلالمؤنثةالالهة-عشتارلفزلهراس:لهسواح،-2

السيار،؟67-66صص.(م2هه4)بورت:.العربيا!نتشارولر.مطلهعربية.الجرركل8شبهفي،لدينابكار:.السقاف-3

.57-56مىصسوحم!هاولالعصووقهـطء.نديم
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العر*،وبلادا!ومانبينالحضاريالتواصلليالتوحيديةالديانات+اثر"الأول"الفصل

والغيتتماثيلها،وهدمتو)عشتار(،)بعل(،همكرسةمعابدهدمتوقدهذا

الأرتداداوغاريتملوكاحدحاولوعندما،القديمةسوريةفيطويلةفترةعبادتهما

.(")ددرتدون"يل(اتباعقتله،القديمةالعبادأتواعادةالإيليالتوحيدعن

وبين،جهةمن)عشتار(و)بعل(بينينتهلمالصراعانمنالرغموعلى

الدينيالفكرحضوراسبقيةوبوضوحوجدانهالا،اخرىجهةمن"يل(اتباع

عبر،العربيةالمنطقةارجاءكلفيوانتشار،القديمةسوريةفيالمطلقالتوحيدي

)الإبراهيمية()8(.ببعدفيماعليهااطلقالتيالديانة

الارباب،ضدصراعهمفي،اللاحقةالحنيفيةاجدادبحق،الايليونيكونبهذا

الصراعوهذا،وحدهاللهلعبادةالتوجهالىودعوتهم،الطقسيلحضورهاوالغائهم

نزولقبيلاي،الميلاديالسابعالقرنمطلعإلىوصولأمرارأسيتكرر

.(الكريم)القرآن

علىبانهم،الجاهليةحنفاءذكرتالتيالتاريخيةالمصادرجميعفيورد

منالنقطةهذهاكذواانفسهمالحنفاءانكما،(السلام)عليه(الخليل))براهيمدين

.(9)والخطابيالشعريأدبهمخلال

هجرةإنالأثاريون،اكتشفهاالتيالقديمةالتاريخيةالمدوناتفيظهرلقد

هذهفيوردفقدفيها،للشكمجاللاحقيقةهي(السلام)عليه(الخليل)إبراهيم

التيالفترةفي،العراقفياساسيةدينيةنزاعاتوقوعالىيؤشرماالمدونات

.(4)(السلام)عليه(الخليل)إبراهيمفيهاهاجر

.348صاعشتار.لفزفراما..السواح-"

.369-368صص.الدينيالفكرتاروة.ابراهيممحمد.الفيومي-2

.486،504صص،6جالاس!م.لهبلالعربتا!لهخلهيالمفصلجواد.ع!ي.-3

بينماكتاباتةالتور:ماركسيومروفيلوننكو.ههل!دنا،دوبون؟27-23صص.،ج.الي!قوبيتات.اليعقوبي-4

دارمط..الخوريديبموسى:وتقديمترجمة.المنحول6التورا.الميتالبحر-قمرانمخطوطات-العهدين

.20،ص.2ج.(م،998)دمشق:.6الجديدالطليعة
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الاسلاميوالفكرالمسدحيالفكربننالحضاريهالضلا!

شكلعلىالسطحعلىتبذى،عنيفداخليصراعصيالهجرةهذهاسبابوان

بحأنتصارانتهى،الجنوبيالقمرإله("))سين(عبادةوبين،التوحدية()إيلعبادةبينصراع

السابقة،السلالةملوكآخربقيادةالعراقمنكبيرةهجرةخروجإلىوأدى)سين(،أتباع

صديقالواحد)إلهةومعناهإيل()ياثعهوالملكهذالهماسمالأيلية،العبادةعلىكانتالتي

.(!)(اللهب)خليل(السلام)عليه(الخليل)إبراهيمبهاغرفيالتيذاتهاالصفةوهي،(هل

ذاته،إيل()ياثعسوىليس(السلام)عليه(الخليل)ابراهيمانايضأ،ويذكر

،حزانثماولأ،ماريمدينةإلىإنطلقت،طويلةهجرةفيبقومهخرجالذي

."!)كنعانارضفيلتستقر،ودمشقتدمرإلىوبعدها

الآراميالفرعسوىليست(السلام)عليه(الخليل"براهيمديانةاوفالإبراصمية،وعليه

.(4)القديمةالعربيةالمنطقةفيواسعنطاقعلىمنتشرةكانتالتي،التوحيديةالإيليةللعبادة

طرأالذيالتحولبعد)عزوجل(،)الله(عبادةإلىبعدفي!تحؤلتوالتي

فيبسراهيميةبعيدةاصداءبقيتوقد)الله(،الجلالةفظإلى)إيل(لفظعلى

الاشكالفيتلتمسانهااي،الميلاديالسابعالقرنحتىالعربيطالجزيرةشبه

الأسلام)3(.قبيلة!اقكانتالتيالعبادية

حتىالقائمةعبادتهاواشكالالإبراهيميةبقاءحولرئيسيتماننقطتانوهناك

:(6)يهوالأسلامظهورقبل

اشسس.الهة)عشتار(ولدتوقد)ينجال(،وروجتهالشسس،معالعمالةتنفيذيباشروهوالقمر،)لهسن:-سين-،

.35صيان،والأالوثنية،مصطفى.عبدهينظر:

ص،التاونفيواليهوالعربمفصلأحمد..سوسهة65-64صص،الدينيالفكرخي!ات،)براهيممحمد،الفيومي-2

والنشر،للكتبالعالميةمط.علي.كردمحمدقرجمة:.العالمحضاراتتاريخ:شارلسينوبوس،،385-38،ص

."6ص"(م2082إمصر:

.64-54صص.الموحديناولنيي!ملاقدماء،نديمالسيار.-3

.55-54صص.الموحديناولالمصريينقدماء،نديمالسيار،ة،6صال!ا!.حضاداتتاى.شارلسينوبوس.-4

.385-3!،صصالتافى.!يواليمودبر!لامفي!لأحمد..سوسه-5

.55-5،صص.والأديانالوثنيةمصطض..عبده؟343صوا"لهة.ادياناتاسراد..س.امينوليفسكي.-6
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،العربوبلادالرومانبينالحضاريالتواصللالتوحيديةالديانات"اثر،الأول+الفصل

(السلام)عليه(الخليل)إبراهيماعتبارعلىالجاهليةعرببينالأتفاق:الإولى

عظيمأ.(")نبيأ

.والحياةالاشياءوجميعالكونخالقهو)عزوجل(الله!ا:الثانية

العبادةانعلىأكدواالاصنام،عبادةاعتزلواالذينالحنفاءانتبئنتقدممما

"براهيميون(همالحنفاءوان.(!)وسيطأو(8)شفيعدون،وحده)لله(تقامانينبغي

منآرائهمصاغواوأنهم،والطقسالعقيدةمستوىعلىوانهم،الواسعالمعنىبهذا

فيالتوحيديةللمذاهبالتنوعالشديدالمحيطمعوالذهنيالفكريتفاعلهمخلال

.الاسلامقبلتخومهاوعلىالعربيةالجزيرةشبه

القديم:العريىالشرقفيالفصرالتوحيدي-2

(4)(الآدم-عزوجل-اللهعلمهاالتيالأولىالكلمةوهيالتوحيدكانبداية

ققالالغلآئكهغقىغزضفئمثئمئمقاالآشغاءآذتم"ؤغفتم:تعالىقوله،(السلام)عليه

اللفظبنفسالعبرانيوناقتبسهايدعو(،او)ينبئمعناها:.أكدياصلمنجزريةعربيةكلمة)نبو(.أونبي:

:الأولالمسيحيالجيلوفي)رادته.ى!عليطلعاللهب!سميتكلمانسانهو:والنبي.دياناتهمبهاوإبتداواوالمعنى

صبص.اليسوعيينظر:.للتف!يل)خوتهمارشادلهيالقديمالعهدافبياءفخلفوااللهمنملممينكانوامسيحيون

.،05ص.2ج.والأعلامالمصط!حاتمعجمحسن.النجض.؟504-503صمى.المسيحيالايمانمعجم.حموي

الكنيسة.هنهلهكرستالنىسي!قلا:(كنيسةو)شفيع.معنويأوطبيعيشخميحمايتهلهييوضعقديس!ثفيع:

.284ص.المسيحيالايمانمعجم،حمويصبحي.اليسوعيينظر:

عرفت.الناسقبلمناللهوالىاللهقبلمنالناسالىالذهابعلىرسالتهتقومشخص،الدينيةاللفةفي:وسيط

البشريةالحياةحاجاتمخمكفيناسبون،والأرواحنيي!فسلاالآلهةمنالوسطاء،منكثيرةأنواعأالقديمةا!هثان

معجم.حمويصبحي.اليسوعيينظر:للتفصيلتراعيها.الأديانلهككتقاليدكانتالتيوالأزمنةالأماكنومختلف

.539-538صص.المسيحيالابمان

خلقه.الأولىالبشريةأبيعلىالاسمهذاالمقسىالكتابيكل!ق)انسان(.معناهاعبريةكلمة:(السلامهي!ع)آدم

الجديد(.لادميسميهالذي)المسمح(دصورة)بولس(القديسفيهورأى.صورتهعلىالله

الايمانممجم.حمويصبص.اليسوعية(،5:2)روم.؟(4:،)،التكوينسفر.المقدسالكتابينظر:ل!تفصيل

.25ص.المسيحي
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الإسلاميوالفكرالمسيحيالفكربينالحضاريةالضلات

"ادم(انعلىالنصهذافسرحيثضايىمين،)"(.كنئئمإنء!ؤقيأشخاءانيئويي

أبنائه.إلىمنهوانتقلتربهمنالكلماتتلقى

يصيبهاو،(!)الرسلب!رسالوتتطورتتجدد،الأولىالعقيدةهي،والوحدانية

.(9)النفوسفيالأيمانتشر!وعدمالعقائدبضعفالانحراف

كاناللذينالكبيرينالدينيناتباعمنالتوحيد،دينتقاليدالصحراءونقلت

منهمكانولقدومصر،الشامبلادفيالصحراءحدودمنمقربةعلىمركزهما

المطيعيثيب-عزوجل-اللهبأنموقنآ،(")للبعثالمصدق،بخالقهالمقزالموحذ

تنضروا)3(.والذينتهؤدواالذينوتحنفواالذينمثل،العاصيويعاقب

توحيدية،نظرةالألوهيةمسألةإلىينظركانالاولىبداياتهمنذالانسانانوالظاهر

لألههاالامممنأمةكلاعطتاذ،القديمةوالحضاراتالشعوبمختلفلدىوجدماوهذا

بينهما،ومامافيهماوعلىعليهماوالسيطرةضر!اوالسمواتخلقتشمل،عامةصفات

لهأهـ(.وتخضعتعبدهالذي،الإلهعلىالأممهذهاطلقتهاالتيالأسماءاختلافرغم

هذا،الكونخالقهوهل!ب"الأسلام:قبلاعتقدمنالعربمنأنوردوقدهذا

كثيريظنكما،والنصارىاليهودعنفكرفالعربينقللمالذي)الله(هوالإله

2-

5-

6-

.(3،:)آية.البقرةسورة

قعالىقال!رسولكفهومهمةلهيأ!خشبعلتل!ذا.التوجيهاللغةفيوالارسال)رسول(.ومفردهاجمع:الرسل

بالرسوليريدونوقد.)35:(النمل"انخزشئونيزجغبتمفتاطزةيفدئهاتنبئئزيي!نة"ؤائيسبا:ملكةقولحاكيأ

فالزسلذلكوعلى.متتابعةاي:(أل!ت!زا"بذ)جاءت:بر!لاقولمناخذآ.بعثهالذيأخباريتابعالذيالشخصذلك

برسالةمبعوثونوهم.)44(المؤمنون:قتزا+زشنتاأزشننائئمهمعالى":اللهقبلمنوتجهوالأئهمبذلكسخوااتما

.266صالمنير.المصباح،الفيوميينظر:للتفصيلومتابعتها.وتبليفهابحملهائكئفونمعينة

.7ص،والاديانالوثنية.مصطفى،عبده

.المشخصونالمبعوثونالقوم:والبعثالغزو.الىالجندبعث:والبعث،وأبعاثبعثانوالجمع،الرسول:البعث

.308-307ماصا.5!ئ."مج.العربلسانمنظور،ابنينظر:ل!تفصيل

.44ه-439صص،الدينيالفكرىف!ات.ابراهيممحمد.الفيومي

)بيروت:أمجاد.مط..(الهنديةالأديان-اليهودية-)المسيحيةالاسلامقبلالكبرىالأديان:حاتم!اسماعيل

.83-،2صص،(م2009
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+العربوبلادالرومانبينالحضاريالتواصللالتوحيديةالديانات+اثرءالأول"الفصل

وصولاالعربجزيرةفيالمتجذرينالأحنافإلىذلكيعودبل.(")،الباحثينمن

.(السلام)عليه(الخليل"براهيماللهنبيإلى

اللهبوجودفأعترفببصيرف،استبصرمنهمالموحدين"أنآخر،ويذكر

علىبقىبل،(وسلموآلهعليهالله)صلىمحمدالنبيدعوةيدركولم،وتوحيده

علىكانممنالبقاياوهم،يبدلولميغيرفلم،بصيرتهبعينونظر،فطرفاصل

.(!)("السلام)عليهما"سماعيل(و("براهيمعهد

حيثمن،القديمالانسانحياةفيتلعبهالأربابكانتالذيالدوريتحدد

فيإستمرارهايعنيالتي،(بالطبع)المخلوقةالعظيمةالكونيةالقوانينانها:

ذاتها)!".الحياةاستمرار،الفعالية

وبين،المنزهالرفيعالتوحيدبينالتوفيقيمكنكيفهنا،نفسهيطرحتساؤلزث

حاملينالمتعبدونيؤفهاكانالتيالأربابمعابدفيالمنقوشةوالصورالعديدةالتماثيل

بأنه:القديمةالنصوصفيوصفالذي،سبحانهاللهان؟وتضرعاتهمنذورهم

الإلهةعنخفيوهومثيلأ،لهيجداناستطاعاحدمنوماالمخبوء،"الكائن

تمثلهانيمكنلاالذيالخفيالخالقهو،"مخلوقاتهعنمستوزوهووالبشر،

،والمنحوتاتالنقوشفيالظهوردائمةالاربابكانتواذا،تماثيلتجسدهاورسوم

الإلهية:الكلمةنطقلحظةعبادها،مثل،مخلوقة،الواقعفيانهاإلىيعودفهذا

ومنيرفارسأميننبيهقرجمة:.(العربيةوالامبراطورية)العربالاسلاميةالشعوبقاء:كارل.بروكلمان

خنقئنشأئتفم:*ؤتننتعاليقولهايضأينظر؟27ص.،ج،(م،966)بيروت:سلايين،العلمدارمط.،البعلبكي

ؤالأزف!الشخاؤابخنقئق!ت!لالنفم+ؤتنن:تعالىوقوله؟(25)أسة:لعمانسور!اللة".تتفوئنؤالأرفىالشناؤاب

.(9)،سة:الزخرفسورة.*ائغيمئمانقيزيزختقفننيفوئن

الأئري.بهجتمحمد:وضبطوتصحيحشرح.العرباحوالممرلهةفيالأرب4بلو:شكريمحمودالسيدالآلوسي.

.،96ص.2ج،(ـه4،83)بفداد:،السلامدار.مط

الحصاد.دار.مط،(الاسلامقبلالعربيةالمنطقةليالتوحيديالدينيالفكرهي)دراسةالأحنافعماد:ال!مباغ.

.،3ص.(،م998:)دمشق
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الاسلاميوالفكرالهسيصالفكربينالحضاريةتط!لا

الذيالمبدئيالخزافأنهألا،(")الكينونةالىالإلهةفجاءمسموعأ،صوف"جعل

.(،)"يديهبينمنوالبشرالإلهةاخرج

وهذه)الارباب(،وضوابطه،الكونخلق)عزوجل(اللهانتبئنتقدممما

الكون،عمردورةفيالحياةإستمرتماتستمربحيث،وعظيمةمحكمةالضوابط

وتستمدلأجلها،خلقتالتيبالمهمةتقومانها،والمجتمعالطبيعةفيللوجودناطمة

الإشراقيبالفيضيمكنماأشبهوهذاأبدعها،الذيالأوحدالكونإلهمنفعاليتها

.الحياةلتوقفتله!الا،ينقطعلالكنه،يدركلاالذي

اطارفي،للعبادةمميزةسمةالقديمةالمنطقةتاريخمنمرحلةفيالتوحيدكان

دينيةمرحلةمشثمة،الزمنمنطويلةفترةالصيغةهذهاستمرتوقدربوبي،طقسيتعدلي

."9)لاحقةاخرىاشكالأمعطية،بالتفسختبدأأنقبل،الدينيالفكرتطورسياقفيهامة

عقيدةايالتوحيد،عقيدةالىتشيرالمقدسالكتابفيآياتوردتوقدهذا

يلي:وكمامنهابعضنورد)عزوجل(،اللهوحدانية

قلبككلمنالهكالربفتحبواحد،ربإلهنا!5)الرب،(4)إسرائيليا")سمع

الأمرولهبالأمر.الخلقفلهءكن"،!ولهوهوبالأمر.الاحركةولاخطر؟منما:(الفرغاني)ابنتال:الكينونة-،

وكذلك.اليهولابه.ولاله،لا.والآخرةادنيامنشينأيدعىل!اقلالحرفينبهذينيدعفلم.صفتهوالخ!ق،بالخلق

حق.أنهحيثمنلا،عالمهوحيثمنالعالموجؤعنعبارة

.226ص،(م89"5)بيروت:،6المسيردارمط..الصوفيةمصطلحاتمعجم:العن!معبد.الحنفيينظر:

.32-3،صص.(م،9ـه6)قبرص:،للدراساتسومرمط..خياطةنهاد:ترجمة،الفرعونيةالديانة:واليسبرج.-2

."8-"7صاصاا!احناف.عماد.،الصبانم-3

ع!يه.يعقوبفانتصرالليلطوالفصارعهرجلبصور؟اللهلهتجسدالذيالرجلذلك.()يعقوبعلىق!طااسم:)سرانيله

الله،شعب!اسرانيل:.(اللهيرىب!منالكنيسةآباءبعضولهسره.(اللهب!تويا"سمهذاالمقدسالكتابفسر

العشرةالأسباطانشقاقىبعد)ياربعام(انشاهادولةاسرانيل:ومملكةعشر(.)الاثني)اسرانيل(ابناهمنمتحمرأبي!فته

قى.م(،72،)سنةصـهو!ن!آلايدى!عتدميرهاحتيدانم.مراعلهيكانت.الشمالمملكةايضاوتسصق.م(.988)سنة

سفر.المقدسالكتابينظر:ل!تفصيلالد(.))سرانيلهي)بولس(:القديسنظرفي.والكنيسةيهوذاةةك!مممع

.37ص،المسيصالايمانمعجمحعوي،صبحي.اليسوعي؟(،6:6)،غلأطيةة(،ه:35)،(32:29)،التكوين

في!.المسيحيللإيمانالأساسيالقانونوهوالمسمح(،)يسوعسرعناللقبهذايعتبرالجديد.العهدفي:الرب-5
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"العربوبلادالرومانبينالحضاريالتواصلليالتوحيديةالديانات+أثر"الأول"الفصل

.(")"قوتككلومننفسككلومن

وعلىفوومنالسماءفيالإلههوالربانقلبكفيوردداليوم"فألحم

.(!)"سواهليس،أسفلمنالأرض

ولاالآخر،واناالاولاناالجنود،رب(9)وفاديهإسرائيلملكالربيقول"هكذا

.م")"غيرياله

آخرإلهولاالرباناأليس،زمانمنذبهااخبرالقديممنذبهذهأعلم"من

.!7)"سوايليس)هـ(،ومخلص(31بارإله،غيري

.(")"تحلفوبأسمهتعبد،وإياه،تتقيإلهك"الرب

.(9)"مخلصغيريوليس،الرباناانا،يكونلاوبعديإلهيصورلم"قبلي

والأرضجندها،وكل،السمواتوسعاء،السمواتصنعتانت،وحدكالربهو"انت

.("5)"دجسيلكالسماءوجندكلهاتحييهاوانتفيها،ماوكلوالبحارعليها،ماوكل

الملكية.بسيادتهأعترف)رب(.وسماهاللها"نساندعااذ!ف.والأرضالناسسيديعدالملككان،الساميةطلبلدان

ويترجموت)ربي(أدوناني)سمبهيستبدلونفكانوا،يلفظلا)سما()المسىزمنلهيالداسمكانذلكعنفضلأ

.()الرلتباسماليونانيالمقدسالكتابفي

.23هص،المسيصالايمانمعجم،حمويصبص.اليسوعيينظر:

.(5-6:4)،التثنيةسفر:المقدسالكتاب-،

.(4:39)التئنية.سفر.المقدسالكتاب-2

ويهبالخطينةمنويحررها"نسانيفدي.وقيامتهموتهبسرهن!هل.(السلام)عليه)المسمح(علييطلقاسم:فادي-3

.35هص،المسيحيالايمانمعجم،حمويصبحي،اليسوعيينظر:.اللهفي8الحياله

.(44:6))شعياء،سفر.المقدسالكتاب-4

.امرهفيالخالقاللهويريديفكرلماوفقأيعيشمناو.اللهبشريعةيعملمن.المقدسالكتابلهي:(آ!مك،)البار-5

مواعده.وينجزالمدلويجريص!خيبصفتهنفسهاللهو)البار(:

.93صالس!يحي.الايمانمعجم.حمويصبص.اليسوعيينظر:

.444ص.المسيصالإيمانمعجم.حمويصبحي.اليسوعي:ينخل.المسيحيالتق!يد!ي()السممحتسميةالمخ!ص:-6

.(2،:45)اشعياء،سفر،المقدسالكتاب-7

.(6:83)التثخية،سفر،المقدسالكتاب-8

.(،8-،ه:43)،اشعياهسفر.المقدسالكتاب-9

.(9:6)نحميا.سفر.المقدسالكتاب-،ه
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الاسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضاريةال!ملا

ويسوع،وحدكالحقيقيالإلهانتيعرفوكانالابديةالحياةهي"وهذه

.!")"ارسلتهالمسيح

الربوتحبواحد،ربالهناالرب)سرائيل،يااسمعهيالوصاياكلاول"ان

الوصد4هىهذهمدرلهك،كلومنفكرككلومننفسككلومنملبككلمنإلهك

.(!)"الاولى

علىالذيللكلواحدوأبإله،واحدة(!)معموديةواحد،ايمانواحد،"رب

.(4)"كلكموفيوبالكلالكل

دينيش(عقيدةام؟فرديسدعوةالحنيفيش:-ثه

واصطلاحأ:،لغش:الحنيفيشتعريف-

فريقو)الحنفاء(:،المعاصيمنالأعضاءطاهرواو)حنفاء(:مال،:()حنف

الباطلعنمائلينلله(:و)حنفاء،الوثنيةينكرونكانواالإسلامقبلالعربمن

.(،7:3)يوحنا..المقدسالكتاب-،

.(3ه-29:،2).مرقس.المقدسالكتاب-2

يضم.المسيحمنرسصبامريمنحسر:المسيحيةوالسولهية)الغطس(.تعنيالأصلسريانيةكلمة:معمودية-3

عنهماغنىلامتماسكانشرطانوالإيمانفالمعموديةالحسمح.جسدالكنيسةوالى.نفسهكالايمانالمسيحالى

والخلاصا.الهقلحياة

الرابعالقرنمنتصقفي)توفيزكرياابيبنيوحنا.سباع)بنة(20هـ-:28).متىالمقس!.الكخابينظر:للتفصيل

مسضىمنصورلهيكتور:اللاتينيةالىونقلهحققه.الكنيسةعلوملهيالنفيسةالجوهر6:(الميلاديعشر

شماللهيالمسيحيالتراث:روبين،دانيال؟80-74صص.(م6:8966)القاهر،الجديدة6القامر.مطالفرنسيسي.

.عوالخوري.م:6مساعد.مالكسمير:ترجمة.(الوسطىالقرونالىالأولالقرنمنتا!يخية)لراسةافررمقيا

الكتابمسيحيةجان:.كالفنة7!-76صص.(م،999)بيروت:.6الحيامنهلدارمط.،خرون،و)خو6المهدي

مراجعة،كيرلسالكريمعبدالقس:ترجمة،(المسيحيةالديانةمبادكالكتابومبسطةمختصر6)خلاصةالمقدس

.،37-،3،صص.4جد.ت(.)مصر:،2ط.المصريةالطباعةشركةمط.الانجيليين،الخداممننخبةوقنقمح:

.(6-4:5)الهسس.،المقدسالكتاب-4

-"6-
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+العربوبلأدالرومانبونالحضاريطتواصللالتوحيديةالدياناتاثر5+الأول"الف!ل

قويم،و)حنيف(:،عليهثابتالإسلامالىالميلالصحيحو)حنيف(:لله،مسلجن

،الفطرةدينو)الحنيفية(:،(السلام)عليهإبراهيمملةعلىكانمنو)حنيف(:

و)ا!نيفيةشيئأ،عبادففيتشركولاوحدهاللهتعبدأنهيو)الحنيفية(:

.(")والتسامحالحقدينهيا!مممحة(:

خصوصأمتمايز،مستقلتوحيديمذهباتباععلى:الحنيفمصطلحويدل

الأصلي،،القيمالدينبمنزلةوهو،العربلدىالشركومن،والمسيحيةاليهوديةمن

دينوهذا؟العالمينربهوواحد،ب!لهالإيمان:قوامه،(السلام)عليهابراهيمملة

البشر)!(.لطبيعةمطابق

:"الكريمالقرآنفي"الحنيفية-

التيالآياتومن،الكريمالقرآنفيمرةعشرةاثنتي)حنيف(كلمةوردت

بينالتميزوجوبعلىالكريمالقرآنوأكد،مدنيهوومامكيهومافيهاوردت

القرآنيالسياقفيكانماالآياتتلكومن،المسيحياواليهوديوبينالحنيف

الله)صلىمحمدالرسولودين،وملته(السلام)عليه(الخليل))براهيمذكربصدد

يأتي:وكما،(وسلموآلهعليه

ينكأ!ؤقاخييفآ!!رتزيمقةتلئلكذوأتصزئأؤفودا!ولؤ(ؤقالوأ!-

.،9)(!أن!يهين

.(4)(!آلمثيهيئمجنؤقاكأ!اع!ثضجيفاؤتيهنكأختئزيئاؤلاكر!إئرجميئمقلأ،!-

المنير.المصباح:(م0770/8368)تعليبنمحمدبنأحمر،الفيومي!،59صال!محاح..مختار.،الرازي-8

منشوراتمط.المنجد،لوشى:.معلوفة95مى.(م2008)القامرآ:المختار.مؤسسةمط.مراد،يحيى:تحقيق

.،5،ص.(م،979:)طهران.35ط.فرحان

.65-64صص،الدينيةالمصطمحاتمعجمأحمد.خليل،خليل-2

.(،35:ةيآ)،البقرةسهـرة-3

.(67:.لأيةعمرانآلسورة-4
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الاسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضاريةالضلات

.(")(!يكي!ئنآمنحنيفاوماكانمقةءانزجميمف!تبموأألئةصعدقئل!-

."!)(!آنئثركينيحنتذؤلزج!يفاينةقايتاأقة%اترصركأإن!-

يمنىاثمؤقآخييفاؤ،لأزضىآلصتصؤهمضقالريقذىؤتجهىؤتجفتيت،!-

أنمثركين!()!!.

منوماكأنخيفأإتزجميمققةيتم!رين!متتقيععحزوإكلهفكاهدلونةئونئل!-

.(5)(!آنم!ثريهين

.(3)(!اتمثركينىمئحنيفهولاتكؤتقللديمقآقزوخهكؤآن!-

.(8)(!ائمثعر!ينيمنخييفاؤماكأنإنرجميرمقةآتيغآنيإلكآؤحيتآئتم!-

دئثآقهلضنونتديللاعلهانالرآلاسىآئتىآدئهنظرتللذيمؤحنينأبختزوتجهك!-

.(7)(!يغقئونضلاا!نلآآ!ترؤلبهنئتقئزآآلذيف

آؤآلطرهتخظفةآل!تئمامنىخقفكلتمابآدترثيكؤقنبهحفث!يهينغتزيتهخ!قآة!-

.(،)تمص!(تكالأفيآلدخبهتقيرى

رينلذؤدآلزبمؤةؤئؤلؤ(ألقلؤة!لعيمو(خفآةآلدين!تلمجلصينأقةيئغذو(ان!ؤأ!!ومآ!-

.(9)(!آنفبخؤ

"-سورة

2-سور6

3-سورة

4-سور8

5-سور6

6-سور6

7-سورآ

8-سورة

9-سورة

.(95:لأاية،عمران،ل

.(82:هلاية.النحل

.(79:الانعام.لأية

.("6":ية3الانعام.

.("05:لاية.يونسى

.(،23:لأية.النحل

.(3:هلاية.الهرم

.(38:لاية.الحج

.(5:لاية.البينة
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.العربوبلأدالرومانبينالحضاري!تواصلليالتوحيديةالديانات+اثر+الأول"الفصل

:"الشريف9لحديثفيله!ا!نيفيش+

فيهبغاررجل"مريلي:مابسنده(")(حنبلبن)أحمدالاماممسندفيجاء

ماءمنفيهكانمافيقوفالغارذلكفييقمبأننفسهفحدثماءمنشيء

الله)صلىالنبيأتيت)نيقال:ثمالدنيامنويتخلىالبقلفيحولهماويممب

نبييا:فقالفأتاه،افعللموالافعلتلياذنفأنذلكفذكرت(وسلموآلهعليه

النبيفقالقال:الدنيامنويتخلىوالبقلالماءمنيقوتنيمافيهبغارمررتالله

بعثتولكنيبالنصرانيةولاباليهوديةأبعثلم)اني:(وسلمعليهالله)صلى

وماالدنيامنخيراللهسبيلفيلغدوةبيدهمحمدنفسوالذيالسمحةبالحنيفية

.(*)(،ةنسستينصلاتهمنخيرالصففياحدكمولمقامفيها،

النبيقوليسر(الدين-)بابفيصحيحهفيحديثآ(!))البخاري(روى

النبيعنوبسنده،،السمحةالحنيفيةاللهالى"احب:(وسلموآلهعليهالله)صلى

مسلم.ومحدثفقيهالذهل(.اش!يبانيحنبلبنمحمدبناحمداللهعبد)أبو:(ـه24،)حنبلبنأحمدالامام-،

الإسلامي.الفقهفيالحنبليالمذهبوصاحب.والجماعةالسنةاهلعندالأربعةالأنمةورابع

محدثيهاوأخبارالسلاممدينةم(:تا!فى870هـ/463)تثابتبنعليبنأحمدبكرابو،البغداديالخطيبينظر:

معررف.مط.عوادبشار:عليهوعلقه!نوضبطحققهبفداد،تاريخووارديها-أهلهاغيرمنال!لماءقطانهاوذكر

مختصر:(م8،83هـ/7،،)تمكرمبنمحمدمنظور.)بنة4،4مي.4ج.(م200،)بمررت:.الاسلاميالغربدار

793؟الذهبي.ص.(م،984)دمشق:الفكر،دارمط.،المحققينمنمجموعة:تحقيقعساكر!لابندمشقتاريخ

تحقيق:.والأعلامالمشاهم!وولهياتالاسلامتا!:(م،347هـ/748)تعثمانبنأحمدبنمحمدالمينشسس

.63ص.88ج.(م،995:)بيروت.2ط،العربيالكتابدار.مط،تميريالسلأمعبدعمر

شعيب:ع!يهوعلقاحالهيثهوخرجحققه.حنبلبناحمدالاماممسند:(ـه24،-864(احمدالامام.حنبلابن-2

عبدأحمد،الساعاتيبعدها؟وما،67ص!5ح.(م،995)بمروت:.الرسالةمؤسسةمط.مرشد،وعاولالأرناؤوط

)مصر:.2ط.العربيالتراث)حياءدار.مط،الشيبانيحنبلبنأحمدالاماممسندترتيبالربانيالفتحالبنا:الرحمن

."68-"66صص.5ح.هـ("38"

لثلاث6الصلابعدالجممةيومود.(الجعفيالمغيوآبنابراهيمبن)سماعيلبنمحمدالدعبد)ابوهو:البخاريالامام-3

لهي!نشاصغمرو.وهو"سماعيل(والدهومات.ببخارىهـ(894)ومانةوتسعيناربعسنةةشوالمنخلتليلةعشرة

والكوفة.والبصر6.،دا!غبو.والريونيسابور..بلخالىرحلفقدالأمصار.كثرالىالعلمطلبفيرحليتيمأ.امهحجر

وفيات،خلكانابن؟33-4صص،2جبفداد،تاررفىالبغدالي،الخطيبينظر:للتفصيل.والشامومصر،.ومكة

والنهاية.البداية:(م،372هـ/774)تعمروبن)سماعيلالفداءأبيالدينعمادكثير،ةإبن576ص،،ج،الأعيان

.24ص،،8ج.(م،997)القامرة:والنشر،للطباعةهجرمط.،التركيالمحسنعبدبنالدعبد:تحقيق
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فسددواغلبهإلااحدالدينيشاديسرولن"الدينقال:(وسلموآلهعليهالله)صلى

الدلجة")؟(.منوشيءوالروحةبالغدوةواستعينواوأبشرواقاربواو

خلقتين)و"ورد:حيث(الجنة-)بابفيايضأ(8))مسلم(الأماموروى

.(!)"كلهمحنفاءعبادي

الله)صلىاللهرسولقالقال:الكبيرالجامعفيدواية)السيوطي(لهرله!

عندالدينخيروان-ثثأاومرتين-السمحةبالحنيفية"بعثت:(وسلموآلهعليه

.(4)"السمحةالحنيفيةاللهالله

حديثوفيالأنصار(مناقب-)بابفيآخرحديثآ)البخاري(الإماموروى

وآلهعليهالله)صلىالنبيان:بسندهالبخاريقال،(3)(نفيلبنعمروبن)زيد

هـ/25ة)تالجعفيببردزبهبنالاحنفبنالمفير!)بنابراهيمبن)سماعيلبنمحمداللهعبدابيالامام!البخاري-،

.86ص.8جد.ت(.:)بعررتصالر..دارمط.الجراحنواف:تحقيق.البخاريصحمح:(م869

كوشاذ(،بنوردبنمسلمبنالحجاجبنمسلم.الحسين"بو.الصادقالحجةالمجود.الحافظالكبير،الامام:م!سمالامام-2

أهلمن،بالفقهعالم.ومصنفامامحافظثقة.الحديثانمةوأحدالصحعح.صاحبالدار،النيسابوري،النسبالقشيري

:(م،046هـ/438)تبالوراقىالممروفاسحاقيعقوبابيمحمهـبنالفرجابو.النديم)بنينظر:ل!تفي!يل.خراسان

!شبنعلابنتجمدرضا-:تحقيق،كتبهمواسماءوالمحشينالقدماءمنالمصنفينهام!علااخبارفيالفهرست

سير،الذهبية98ص.2ج.الأعيانوفيات،خلكانابن؟2!6ص،(م،97،)طهران:..د.مط.المازن!رانيالحانريالعابدين

والنساءالرجاللأشهرتراجمقاموس-الأعلام:(م،976/ـه،396)تالدينخير،لزركلياة557ص.،2جالنبلاء،اعلام

.،،7ص،8ج.(م2002:)!يروت،،5ط.ل!ملايينمل!لادارمط..والمستشرقينوالمستعربينالعربمن

مامونخليلالشئةتحقيق!مسلمصحعح:(م874هـ/26،ت)النيسابوريالحجاجبنمسلمالامام.مسلم-3

.،264ص.(الجنةأهلنزل)باب،(م2007:)بيروت.2طالمعرلهة.دار.مط!ئصيحا.

والجامعوزواندهالصخيرالجامع-الأحاديثجامع:(م،505هـ/9،8)تالرحمنعبدالدين.جلالالسيوطي-4

.5،2ص.3مجد.ت(.)بيروت:الفكر،دارمط.الجواد.عبدواحمدصقرأحمدعباس:وترتيبجمعالكبير.

بلاداليب!ن،والدينوالععرفةللعلمطلبأمكةعنحاربواالذينالمتالهينومن.الأحنافأحد:نفيلبنعمروبنزيد-5

لما.النصرانيةكتبليونظربهاوالروميةالسريانيةتعلمولعله.الدينامورمنهمفتعلمبالن!مارى!)حضوهناك،الشام

أنهإليهالأخباراهلونسبوالأوفان!الأصناموعاب.قومهالأحنافبقيةشانفارقى.للغتينت!لمهمنالأخباراهليذكره

."غيري)براهيملينى!عأحدمنكماصبحمابي!نفسيوالذي.قريشمعشر+يا:يقولثمالكعبةاليظهرهيسندكان

دارمط..العربلسانلبابولبالأثيخزافة:(م،682/ـه،093)تعمربنالقادرعبدالبغداي،ينظر:ل!تفصيل

بعدها.وما97مي.3حد.ت(.)بصرت:صالر.
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+العربوبلادمومانبينلهحضريلهتواصلليالتوحيميةا&يانات،نر.الأول+الفصل

)صلىالنبيعلىيتنزلانقبلبلدحباسفل(نفيلبنعدروبن)زيدلقي(وسلم

،سفرة(وسلموآلهعليهالله)صلىالنبيالىفقدمتالوسص،(وسلموآلهعليهالله

،(")أنصابكمعلىتذبحونمماأكللست"اني)زيد(:،إقاثممنها،يأكلانفابى

(8)قريشعلىيعيبكانعمرو(بن)زيدوأنعيه،،اللهاسمذكرماالاآكلولا

فيلهاوأنبتالماء،السماءمنلهاوأنزلاللهخلقها"الشاة:ويقول،ذبانحهم

.!!)"هلوأعظامألذلكو)نكارآ،اللهاسمغيرعلىتذبحونهاثم،الارض

يكونوالمأنهمكماواعتقادآ،رايأمتماثلينجميعأيكونوالمالحنفاءانورد

:كظاهرةالحنفاءيبدوهذاوعلى،وتواصلنشاطحركةتنتظمها،منسجمةجماعة

8-

2-

3-

المخمكلفةالأصنامكليرجعلهيماجعيعأ؟السممياتتحتهتنطويالذيالاسموهو)نصب(.ومفردهاجمع:الأنصاب

التيالقرابينتقبلومهنة.الأحوالاغلبلهيالوراثيالمنصب)سموالسادنبها.خاصةسدنةلها،لهةهيحيثمن

كانتوانمامتواصلةتكنلمالنبانحوهنه،الذبيحةبدممش!لائط!توالذبحشعيرةلاقامة،نودب!تملابهايتقرب

.العامفيمرتيناومر8تقام

."7صاوالأثان،الوثنية!مصطفى.عبدهينظر:ليم!فتلل

مضربناياسبنممركةبنخزيمةبنكنانةبنالنضربنمالكبن)ههرالىتنسبالعدظنية،القبانلمن:قريش

ق!طتلمبقرلهشتسميتهموانالبحر.لهيبدابةتشبيهأقريشأقريشسميتانهاوقيل.(عدنانبنمعدبننزاربن

وقسمهممكة.نواحيلهيمتفرقينكانواانبعدلؤي(بنكعببنمر6بنكلاببن)قصيجمعهمانبعدالاعليهم

بقوامكة.اعرابوهممكة.خارجيسكنونالظواهر:وقريش،الحرمقربوشمكنون:البطاح!ريش:قسمينالي

بمكة.المحيطةالمناطقفيببداوتهممحتفظين

رواية:.النسبجمهر6:(م8،9هـ/204)تالسانب)بنمحمدبنالمننرأبوهشام.يب!كلاابنينظر:للتفصيل

اليقظةدارمط..مروةحسنقراء8زكار!سهيل:تقديم.العظمفردوسمحمد:تحقيقعنه،حبيببنمحمد

هـ/230)تالزهريمنيعبند!سبنمحمدسعد.)بن؟2،-،8صص.2ج.(م،986)دمشق:.2ط.العربية

؟7صه،،ج.(م200،)القاهرآ:.الخانجيمكخبة.طم.رمعمحمدعلي:تحقيقالكبير،الطبقاتكتاب:(م844

:قي!عتوتحقيق.قريشنسبكتاب:(م850هـ/236)تالمصعببناللهعبدبنم!عبالدعبدأبو.الزبيري

بنالدعبدبنمحمدالوليدابوالأرركل.؟،2ص.7جد.ت(،)القاهرة:.3ط.المعارفدار.مط.بروفنسالليفي.)

مط.دهيش.بنالدعبدبنالملكعبد:وتحقيقدراسةاخار.منلهيهاوماجاءمكةاخبار(م864هـ/250أحمد)ت

الاشتظق،:(م933هـ/32،ت)الحسنبنمحمدبكرابودريد.)بن؟،،ص.،ج.(م2و!3:م.د)،الأسديمكتبة

؟المسعودي،38-25صص.8ج.(م،998)بمروت:.الجيلدارمط.هاررن،محمدالسلامعبد:وشرحتحقيق

46-63ماصا،7جالجوهر.ومعاناالذهبمرل!

.5،-50صص،5حالأنصار(.مناقب)باب.البخاريصحمح،البخاري
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الاسلاميوالفكرالمسيحيالفكربينالحضاديةالضلات

الاصلاحينشاطهميمارسون،فرقةتضمهماورابطةتجمعهملا،فرادىافراد،

المستوىعلىبينهمفيمايشتركونكانواوانالآخر،عنبمعزلكل،منفصلبشكل

الاصنام)"(.وعبادةالشركورفض،باللهبالتوحيدالأيماني،

-:(8)يهوثثنقاطخلالمنعليهاسنقف،المهمةالمسألةهذهولمناقشة

منشكلهناكانعنالأخباريين،لدىوردتالتيالنادرةالاشاراتاولأ:

العقيدية،مبادئهمصياغةفيالبدايةفيتجلىالحنفاء،لدىالجماعيالعملاشكال

العربية.الجزيرةانحاءفيعقيدتهملنشرذلك،(!)التبشيرينشاطهمفيثم

بالحنفاء،الخاصة،المكتوبةالدينيةالعقيدةاشكالمنشكلوجودثانيأ:

بينهم.فيمابهاللتبشيرويسعونيتداولونهاكانواوالتي

هذاالجاهليوسطهمعنميزتهم،حنيفية-دينيةبطقوسالحنفاءإشتراكثالثأ:

المحرفة.والنصرانيةاليهوديةالتوحيديةالتياراتعنميزتهماخرىجهةومنجهة،من

1لحنيفيش:عوةوالدالحنفاءعندالجماعىالعمل:اولأ

أصنامهم،منصنمعنديومآقريشه)جتمعتانه:النبويةالسيرةفيورد

وكانوايومأ،سنةكلفيلهمعيدأذلكوكان،عندهويعكفونيعظمونهكانوا

يخال!نله،)4(.

.463-449صص.6ج.الاسلامثبلالعربتا!فيالمفصلجواد.علي،-،

وما247ص،2جالأرب.بلوخ.شكريمحهودالسيد93،؟الآلوسي.-،36ص.،جالكبير.الطبقاتكتابسعد.ابن-2

.64-63صص،الأحنافعماد.،الصباغبددهاة

والتبشيرالرعويالعملبينالتمممتمنفلاب.اليهمكصللمل!ذين،لخلاصبشرىاحنتبشير.الىنسبة:التبشيري-3

دعانيأ.معنئ.المسيحيينغيرالعربلسانعلى)تبشيري(كلمةاتخذتوقدهذا.مراحلهأولهواكك!

.،35ص،المسيحيالايمانمعجم.حمويصبحي،اليسوعيينظر:

الرؤوفعبدطه:تقديم،النبويةالسيرة:(م833هـ/2،8)تالمعافريهشامبنالم!كعبدمحمدأبو.هشام)بن-4

بعدها.وما202ص8ةج(ةم،و75:)بيروت،الجيلدار.مطس!د،
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8العربوبلادالرومانبينالحضارياقواصلليالتوحيديةالديانات"أثر+الأول+الفصل

(")(نوفلبن)ورقةوهم:منهماربعةجانبأتنحىذلكاثروعلى

عمروبنو)زيد(!)(شحجبنو)عبيدالله(8)الحويرث(بنو)عثمان

.(4)(نفيلبن

علىبعضكمليكتمقالواوتصادقوا،بعض،إلىبعضهمخلد"فلما

علىقومكمماواللهتعلمون:قائلهمقالثمذلك،علىواتفقوابعض،

ينفع،ولايضزلايعبد؟وثنما.وخالفوه)براهيمديناخطأوالقدشيء،

ويسيرونيطلبونفخرجواشيء،علىانتمماواللهفانكم.لأنفسكمفأبتغوا

.(5)"الكتاباهليلتمسونالأرضفي

4-

الله)صصالنبيمعيجتحعقصي(.بنالعزىعبدبناسدبننوفلبن)ورقة:نوفلبنورتة

وانه.الكتبوقراالآفاقلهيالدينوطلبالأونانعبادةكرهانهذكرجده.جدفي(وسلموألهعليه

وعلمالكتبحمبحقدنصرانيأكانأتوذكر،(السلام)عليه(الخليل"براهيمملةعلىحنيفأكان

كتاب،الزبيريينظر:للتفصيل.والأحكامالفرانضفزولقبلالوحيفترةفيومات.الناسعلممن

بعدها.وما207صتريش،نسب

منكان،(القرشيقصيبنالعزىعبدبناسدبنالحويرثبن)عثمانالحويرث:بنعثمان

قرابةمن()علمانوكانتنصروا.ثمالحقالدينوطلبواثومهمعناعتزلواالذينهالحنفجملة

وألهعليهالله)صلىاللهرسولقرابةمنوكلاهما(العزىعبدبن)أسدجدهعا(نوفلبن)ورقة

ينظر:ل!تفصيل.الثانيالفجارذكرفيالعرباياماخبارلي)عثمان(ذكرجاءوف.(وسلم

أحمدخورشيد:تصحيح.قريشاخبارلهيالمنمق:(م859هـ/245)تحبيببنمحمدالبغدا.ي،

.،55-،54صص!(م،964)الهند:،باد.حيدر.مط،فاروق

غنمبنكبيربنمرةبنصبرةبنيعمربنرناببنجحشبنالله)عبيدجحش:بناللهعبيد

دين.الحنيفيةيلتمسكانالمكللب(.عبدبنت)أميمةأمهوكانتخريمة(.بنأسدبندودانبن

الحبشةالىنيم!سملامعهاجرنم.اسلمحتىحالهعلىوبقي،(السلامهي!ع)(الخليل)ابراهيم

هنالكهلكحتى!الاسلامولارقتنصر.قدمها!لما!(سفيانابيبنتحبيبة)امامرأتهومعه

.205-204صاصا."ج.النبويةالسير8،هشامابخاينظر:للتفصيلنصرانيأ.

.64صالأحنا!،عماد.الصبائأ.

.705!ص.8ج،النبويةالسيرة"هشامابخا
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اممطميوالعكرللسيصالنكربينةي!ضحطال!ملا

أعيادهم،فيمعهميشتركوافلم،قريشعبادهعنخرجتجماعةكانوا"إنماوهقلاء:

.(")صابئين،)"قومهمعبادةعنماتواحتىوطلوا،عباداتهميشاركوهمولم

فيالكتمانعلىوتعاهدممالقرشيينهقلاءبينالاتفاقانتبئنتقدممما

هؤلاء،عنالفرديةالصفةينافيانماالتوحيد،علىللبقاءوسعيهمالامر،هذا

لنواةالجماعيالتأسيسيالعملالىاقربالعملشكليجعلهذاوبأجتماعهم

.المنزهبالتوحيدوالتبشيرالخاصةدعوتهملنشر،حنيفية-دينية

الصريحةالدعوةمرحلةالىوصلوابأنهم،قريشحنفاءعنوردوقدهذا

هذافيأبرزهموكانوطقسأ،عقيدةالقرشيةالعباداتونبذبالتوحيد،والتبشير

بأحتقارهقومهمجاهرأ،دعوتهيمارسكانالذي،نفيلبنعمروبنزيدهوالشان

عباداتهم:

ربألفأمواحدآأربا

الأمورتقسمتاذاأدين

)الحنفد(يسمونوكانواييم(.بنشيثبن!نوسالىانفسهمينسبونلهيانة.اصحا*:صابئة-صابنين-،

بهاسموا:الحرانيةاماشينا.به!شركونولا.اللهبوحدانيةيعتقموندين.اصحا*همفالحنفاء:،(ةين،رحلا)و

العقسى.بيتمن)نبوخذنصر(جلبهماكينالأسرىمنمه!صاانويلحاليأ،تركيا!يحرانمدينةالىنسبة

العقوبةمنخوهأالصابنةلهينفيتخفواوانهملهقديم(.العراقطهة)منسين()الالهيعبدونكانوامه!ممافيو!يل

ذلكوبعد.الآلهةيعبدونكونهم.الذمةاهلمنليسوابانهملاعتقا.هلهم،يوجهها(العباسي)العامونكانالتي

لهيمتفرقينبانهمالصابنةهؤلاءووصق.ل!كواكبالحنفيوالتعبدالدينبينالخلطوهوهذا.حالهمعلىبقوا

ماسانرانوجوتل!كواكب.التعبدديانتهموتنص.اليهينتسبونبلدلهموليس.مجتمعينلاالأخرىالمجشات

صانعاللعالموان،الكلعلىالمضينةهيالمثسع!وان.الكواكبعنفاشط.6الحيالهيعنهالمعبرالسفليالعالمفي

.المقدسونالروحانيينوهملديهالمقربينبالمتوسطاتالآلهةلهن!يتقربونلهانما.الحدثانسماتعنمقدسأ

ة445ص.الفهرست.النديمابن؟247-236صص.2جالجومر.ومعا!نالنبمروج،المسعوديينظر:للتفيميل

القالرعبدبنعلبناحمدالعباسابيالدينتقيالمقوني.؟229-223صص.2ج.والنحلالملل.الشهرستاني

)بمروت:.العلميةالكتبدار.مطعطا.القالرعبد:تحقيق.الملوكدولمعرفةفيكو!سلا:(م8448هـ/845)ت

."04ص،"ج.(م"997

.208-207صا،،أ!.النبويةالسيرة.هشام)بن-2
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طعر*"وبلا.م!مانيينلهحضاريلهتولصللطتوحيديةالد!انات+اثر"الأول"الفصل

جميعأ(8)والعزى،،)اللاتتركت

الصبوؤالجلديفعلكذلك

أبنتيهاولاأدينالعزىفلا

(ىف)روزأغنبمبنيصنميولا

علىالوحينزولبعدماالىموحدينكانواالحنفاءبأنتفيدروايةهناك

(5)(الصامتبن)سويدانذكرفقد،(وسلموآلهعليهالله)صلىمحمدالرسول

فقالالأسلام،الىالرسولفدعاهيومآ،(وسلموآلهعليهالله)صلىالرسول"لقي

سويد:قال،معكالذيوما:النبيفقال3هعيالذيمثلمعكالذيلعلسويد:له

حسن،الكلامهذاان:فقالسويد.عليهفعرضهاعلي،اعرضهافقال،لقمانمجلة

.(3)،رونوهدئمنعلياللهأنزلهقرآنمنه،افضلمعيوالذي

وهمثقيك.قبيلةمركزالطاتلهيلهامعبدأونجدبيضاء.مربعةصخر8كانت.العربعن!رنيسيةالآلهة:اللات

هكانواالنبطاما)اللاتو(.وشمونها.البابليينعندالصيف!صل)است(وتمكل.(8)منامناحدثوهيسدنتها،

الشسس.الهةيعتبرونها

.59-58صصوالأليان.الوثنيةميهمطفى..عبدهةومابعدها22ص.الأصنامكتا*.الكلبيابنينظر:!ل

مكةمنميذوسبعينخمسةبع!علىالشاميةالنخلةمنبوادموضعهاكان)شجر8(،هينةعلىانثيصنم:العزى

اصناماعظموهي.كنانةوبنوقريشوعبشها.(صلبن)عحروبهااتىالتيالآلهةمنوهي.العراقاليالطريقلهي

و)مناة(.)اللات(منواحدث.قريش

.59صوالأليان!الوثنية.مصطفىعبم!.؟ومابعدها22ص،الأصنامكتاب،الكلبيابنينظر:

تافىاكهبي،؟835-834ص.8جلأشتقاق.لريد.ابنة364صة364ص،8جه.قريشنسبكتاب.الزبيري

فيالمفي!لجواد.ع!ي.؟ة328ص،3ج.والنهايةالهدايةكثير،34.أبنص،،ج.والأعلامالمشاهيروولهياتالاسلام

.237ص،الاسلامقبل!لعربتاى

كانتالشعراء.ومنطنصب،اصحابلأشرافومنالكملة.ومنالأوسمنعوف(،بن)عمرواخو:الصامتبنسويد

الىليدعوهمعتمرأاوحاجامكةقدميوم(وسلمو،لهع!يهاللهي!ص)منبياليهنمبالذيوهوكثير6.أشعارأله

الحسينبنعليالمرجابوالأصفهانيبعدها؟وما265ص،8ج.النبويةالسير8،هشامابنينظر:ل!تفصيل.الاسلام

)بن؟،69ص.2ج.(م،8:950ره)ق.،لمصريةالكتبلار.مط.الأغانيكتاب:(م966هـ/356)تيلقرشيالأموي

بناللهعبدثحقيق:.الصحابةثمييزلهيالاصابة:(م،448هـهـ/52حجر)تبنعليبناحمد.العسقلانيحجر

.832ص.2ج.(م2مه8)القاهرة:هجر.ولر.مط.يمامةحسنالسفوعبدالتركيمحسن

)مصر:.المعارفر!لمط..اللهحميدمحمدثحقيق:اطث!را&.افسا*:(مهـ29هـ/279)يحيىبنأحمدلهبلاذري.

.288ص.8حامسلام.لهبلالعر*كاتلهيممفصلجواد.ع!ي.وينظر:.238ص.،ح.(م،959
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الاسلاميوالفكرالمسيحيالفكربينالحضاريةالعملات

كانتمامثلمثلهامكة،قلبفينشطةالحنيفيةالدعاوةكانتوقدهذا

تقللالفترةإستمرتوقد،!")واليمامةاليمنفيالأخرىالجزيرةأرجاءفيعليه

الجزيرةانحاءكافةالىبهايقومونالحنفاءكانالتيالرحلأتوانقرن،ربععن

التوحيدية،الدياناتاصحابومدارسةالمعارفلكسبالسعيعلىتقتصرلاالعربية

الدينية-الفرقعقائدلنشرتسعى،تبشيريةرحلاتفحواهافيكانتوانما

الميلاي)"(.السابعالقرنمطلعالىوصولأ،العربيةالجزيرةأنحاءفيالحنيفية

الدينيش،(:الحنفاءصتب-الم!توبشالدينيش"،العقيدة-

التوراةفيوتبخرواتعمقواوانهم،الكتبيقرأونكانواانهمالحنفاءعنورد

الحكمةأصحابمنوأنهم،والعبرانيةالسريانيةعلىوقفمنومنهم،والإنجيل

جميعأ)9(.تشملهمعامةصفةهيهذهانما

وان،الكتابينفيقعريفأيرونكانواالحنفاءأنالرواةكلاممنيفهموالذي

،الناسايديبينكانالذيوبين)عزوجل(،اللهاوحاهالذيالاصلبينتباينهناك

(السلام)عليه"براهيم(دينالىوالنصرانيةاليهوديةعنمالوالذلكوأنهم

.(5)بعبادتهوتعبدوا،كتبهفقرأوا،الحنيف

سابقاكانت.واليمنالحجازبينتقع،والنخيلبالمزارععامرة.بعمانةل!يتممنطقة:اليمامة-،

حجرةوقاعدتهانجدمدنمنتعدلذلك.ايامعشرةالبحرينوبينبينهاةوجديسلطسممنازل

عبربنمحمداللهعبدأبو.الإدريسيينظر:للتفصيل.حنيفةبنومنالمنطقةهذهسكانواغلب

.،ج.(م8989:)بيروت.الكتبعالم.مط.الآفاقاخخراقفيالمشتاقنزهة:(م8648هـ/56)تهالله

:(م،232هـ/630)تالجرريالكررلمعبدبنمحمدابنعليالحسنأبيالدينعزالأثير،ابن؟،59

معجم.الحمويياقوت؟4،7ص.3جد.ت(،)بفداد:!المثنىمكتبةمط.،الأنسابتهذيبفياللباب

.،3،صالعباد،وأخبارالبلاد،ثار44؟القزريني.،ص،5مج،البلدان

.76صا،الأحنافعماد..الصبانم-2

.76صا.لأحنافا.دعما"الصبائأ-3

.454ص.2ج.الاسلامتبلالعربخي!اتلهيالمفصلجواد.علي.-4
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العر*،وبلادالرومانبينطحضاريالتواصللالتوحيديةالديانات+اثر"الأول*الفصل

خصهم،دينيةكتبأتداولواالحنفاءهؤلاءبانتقدمممانستخلصوعليه

وآرائهمافكارهمبتدوينقامواوأنهم،والنصارىاليهودمنغيرهمعنوتميزهم

العربية.الجزيرةمنطقةفيبهاخرجواالتي،الخاصةالدينيةوعقائدهم

خارجيجعلهموهذابهم،خاصةمكتوبةدينيةعقيدةللحنفاءانتبئنوكذلك

بها،تبمضرالتيعقيدتهالديها،الدينيةالجماعاتالىاقربويجعلهمالفرديةاطار

الصامت.بنسويدلدى)لقمان(مجلةوجودمنتقدمماوالدليلنشرها.الىوتسعى

:هضك!رتشمحنيفيش"،طقوس-

محيطهمعنالحنفاءتميزكانتمشتركةطقوسأانعلىالأخبارأهلأجمع

الوقت.ذاتفيالاخرىالتوحيديةالجزيرةدياناتوعن،الجاهلي

،(!)الحجبشعائروالقيام،(آ)الختانممارسةهيالطقوسهذهمنانوردفقد

،والشعابالمغاورفي،الناسعنالبعيدةالخاليةالمواضعفيالتأمليوالانزواء

.(9)الأصنامعبادةواعتزال،والصومللتعبد

ماكثيرأالدينيةالرتبةفبهنهالجزريين.عندولاسيما،الحضاراتمنكثيرفيتمارسعالة.ةف!قلاقطع:الختان-8

ينسببماعلاتةالأفل.علىالأصلهيلها.كان8العادهذهانيبدو.البالغينعالم.المراهقةسنفي،الشابيدخل

خاتماالختانسمةمكقيالذي(السلامهي!ع)(الخليل)ابراهيمأيامومنذ.مقدسطابعمنوالخصبالجنسالى

معجم،حمويصبص.اليسوعيينظر:للتفصيل.اللهشعبالىالافتماءعلامةالختانمن)سرانيلبنوجعلللعهد.

.20،-2ههصص،الهسيحيالايمان

المشتركةماهيتهاهيتدلتكادلكنها،مخعكفةاسماءتحمل؟الدينيةالاناسةكلاساسيمعطىالحجظاهرة:الحج-2

ي!متميزأزمانأهوالأزمنةالمكانيةوالمجالاتالثغافاتعبر.شكلتالحجةي!معأنذلكالمعا!ثةةالحقيقةعلى

وااليها.المؤمنونيحجالتي(الاسلامقلبفي)مكةالقدسيةأماكنهدينلكل.والفرديالجماعي.الدينيالاختبار

برحلةالحجيبدأ.وعامشاملتقديسفعلبانه:الحجتعريفيمكنو)عمليام:اضرحتها.اومقاماتهاورورون

القدسي.المكانببلوغهاوينتهي.المقدسةللذاتمكانية

.62-6،صصادينية.المصصحاتمعجماحهد.خليل.خليلينظر:للتفصيل

آيتاويلعنالبيانجامع:(م922هـ/380)تنلببنكثيربنمذيدبنجريربنمحمدجعفرابو.الطبري-3

473،هـ(.)الرياض:.الكتبعالمدار.مطشاكر.احمد:تحقيق.التركيالمحسنعبدبناللهعبد:مراجعةالقرأن،

هـ/548)تالفضلبنالحسينبنالفضلعليأبوالاسلامأمين40،-60،ةالطبرسي.صص.3ج،564ص،،ج

.،73-،7صه،،ج.(م2و!5:)بيروت.والطباعةل!تحقيقالعلومر!ل.مطالقر،ن،تفسيرلهيالبيانمجمع:(م،،53
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2سلامياوالفكرللسيصالفكربينالحضاريةالضت

والصلاة،الأصناموذبائحالميتةوأكلالخمرشربعنامتناعهمعنفضلأ

.(")الجنابةمنوالإغتسالوالوضؤ،اللهخلقفيوالتأملوالنظر،وحدهللهوالسجود

احدها:اقوالاربعةالحنيفيةوفيهبوشعاثرهمطقوسهملخصوقدهذا

عن،الحقاتباعأنهاوثانيهاومجاهد.والحسنعباسابنعن،البيتحجأنها

امامأبهاصارالتيالشريعةمنبهأتىفيماابراميماتباعأنهاوثالثهامجاهد،

الأخلاصانهاوالرابع،الاسلامشرائعمنذلكوغيروالختانالحجمنبعدهللناس

الطقسوحدةن!ف،وعليه.(8)،للعبوديةوالأذعانبالربوبيةوالأقرار،وحدهلله

للحنفاء،النشطةالدعاوىحركةالىاضافة،حنيفيةبقعةكلفي.المكتوبةوالعقيدة

التوحيد.علىاجتمعتالفوقهذهبأن

العرييشالجزيرةشبهفىللحنيفيشهنىاللىالتفاعلوقنوات9لدينيشالمرتحزات

:الاسلامقبل

:الأدبفيوردحماالدينىالحنفاءفحر-ا

التيالدينيةكتبهماوعن،الدينيةعقيدتهم،أنفسهمالحنفاءعنيصللم

السيرةكتبفيوردانما،وطقوسهمعقائدهمعنوصلوما،بينهمفيماتداولوها

الجاهليالشعرانكماشفاهآ،الأدبواهلالاخباراهلتناقلهامروياتشكلعلى

أنفسهم.الحنفاءألسنةعلىوردكما،الحنيفيةالمقائدمنبعضأيحفظان)ستطاع

.ةيم!سالاالمطبوعاتمؤسسة.مطالكبير.التفسير:(م،267هـ/666ت)القالرعبدبنبكر)بيبنمحمد.الرازي-8

الجامع:(م،272هـ/678)تبكرأبيبنمحمد،لدعبدابو؟القرطبي،بعدهاوما،5صه.8جد.ت(.:)الظهرة

الكتب،عالمدارمط..النجاريسميرهشامثحغيق:.الفرقانوايالسنةمنتضمنتهلماوالمبينالقر،نلأحكام

هـ/74،)تيل!وفيالبغداديابراهيمبنمحم!بنعلالدينه!ع،الخازنة809ص.4ج.(م2003)الرياض:

.258-238صص،،جد.ت(.)مصر:.الكبرىطعربيةالكتبر!دمط.التنزيل!معافيكلالتاويللباب:(م،340

بعدها.وما!9ص.4جالكبير.،لتفسمروبعدها؟الرازي.وما2،5ص.،حالبياقمجمع.الطبرسي-2
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،العربوبلادالرومانبينالحضاريالتواصللالتوحيديةالدياناتانر5،الأول،الفصل

هي:الحنفاءشعرلهاتعرضالتيالأساسيةالجوانبومن

:الأصنامعبادةورفضباللهالتوحيد-،

:(")"الصلتأبيبنأمية5-

السماهذيربئمنقيلإذا

يضطربئلهسواهفليس

ربناسوىربئقيلولو

كذلث)8(جميعأالعباذلقالا

:،نفيلبنعمروبن-"زيد

رلثألفأمواحدأأزبأ

الأهوزتقشمتمااذاأدين

جميعأوالعزىاللآتعزلت

الصبوزالجلذيعقلكذلك

أبنيتهاولاأدينعزىفلا

وأزوز)!(.عمروبنيصنميولا

الكتاباملكتبعلىووقف،وبالبعثباللهو،منواالأونان8عبادعنرغبواالذينالشعراهمن:الصلتابيبنامية-،

ثقيف.اشعركان)امية(انأنعلياتفقتالعربانوذكرشاعرأ.ابوهوكانبهم.ويختلطيجالسهموكانبها.فتائر

)ع!يهعاو)اسماعيل())براهيم(بذكراولأوتمبدالعسوحولبسوقراهاالكتبنظرالجاه!يةفيكانأنهذكروقدهذا

بعدها؟)بنوما،79ص.3ج.الأغاني.الأصفهانيينظر:للتفصيل.الأوثانوتجنبالخمروحرم.والحنيفية(السلام

بعدما.وما،صهـ،.،جالأثلأ،خزانةالبفدا.ي.ة834ص،،ج.الصحابةثمميزفيالاصابة!العسقلانيحجر

اليسوعي.ة242ص،(م،974:ق!ش).اطلسمكتبة.مط.السلطيالحفيظعبد:تحقيقلهيوانه.:أمية.الص!تأبي-2

.(م8890:)بيروت.اليسوعيينالمرسلينالآباء.مطوالحجاز.نجدشعراء-النصرانيةشعراءكتابشيخو:لويس

.502-478ص.6ج.الاسلامقبلالعر*قاتلهيالمفصلجواد!علي.ة237-2،9صص.2ق

تاتلهيالمفصلجواد.علي.؟3،2ص.المينيالفكرتاوو*.)براهيممحمد.الفيومي؟"4صاطث!تظق.دريد.ابن-3

.478-469صص.6حالأسلام.قبلالعر*
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الاسلاميوالفكرالهسيصالفكربينالحضاريةاليطت

:(")،القضاعيوبرةبنثعلببنالطابخةعبد5-

أهلهأنتبماربيياوأدعوك

بالعصمتشبتقدغريقدعاء

كلهوالخيرالحمداهللأنك

تلمولمبسخطتعجللمالطولوذو

ثانيأالدهريحيهلمالذيوأنت

وجمصالحفيمنكعبديزولم

الذيالماجدالأولالقديموأنت

العدمأكثمفيالناسخلقتبدأ

ظلمةغيبأحللتنيالذيوأنت

.(!)ملطفيآدمصلبمنظلمةالى

:الحسابيومبالبعثالإيمان-2

:(!)،الإياديساعدةبن"قس-

جدتفيوالملحودالموتياناعي

حرقبزهمبقايامنعليهم

بهميصاحيومألهمن!فدعهم

أرقوانومهممنانتبهوااذافهم

بالحنيفية.يدينكان،قضاعةمنومو.الجاهليةفيالعربشعراءمن:القضاعي8وبربنب!عثبنالطابخةعبد-،

ينظر:للتفصيل)،دم(.صبمنظلماتبعدظمماتفيخلقهالنيالواجدالماجدوبانهوأزليته.اللهبقدمقال

.276ص.2ج.بر!لااحوالمعرفةلهيالأربب!وغ.شكريمحمودالسيد.الآلوسي

.238-229صص،الدينيالفكرتاريخ،)براهيممحمد،الفيومي-2

،المسوحيلبسالد.بلادليهانمأشبدأراهدأكان)ياد،بنيمن،العرباسباطمنسبطالايالي:ساعدةبنقس-3

وامر،والحساببالبعثوايقنوتعبد،واقرووحد.العربمنتالهرجلاولوهو)سمعان(؟الحواريينراسادرك

عمر"اللاهوتيةالىودعا.الحنيفيةاليوشوقالكفر.وجنببالقضاء.وسلم.بالموتووعظ،الموتقبلبالعمل

)بنينظر:للتفصيل.(السلام)عليه(مطل)المسيحى!عبالتسبعح،يضجالبراريفيمتخفرأقضاهاسنة.ستمانة

.-2994،3!ا3"صا.جوالنهايةكثير.البداية
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،العربوبلادالرومانبينالحضاريالتواصللالتوحيديةالديانات+اثر.الأول"الفصل

حالهمغيربحاليعودواحتى

خلقواقبلهمنكماجديدآخلقأ

ثيابهمفيومنهمعراةمنهم

(")الخلقالمنهجومنهاالجديدمنها

:،نفيلبنعمروبنزيد5-

واقيةمنكىي!فنلتكونفلن

البشر)8(.يجمعمااذاالحسابيوم

:،الصلتابيبن"أمية-

اللهعندالقيامةيومدينكل

.،!)دلان:الحنيفيةدينالا

:(4)"الطائي"حاتم-

غيزهـالغيبيعلملاوالذيأما

.(3)رميموهم،البيضالعظامويحي

شعراء!ئميخو.لويس.اليسوعية224ص.2جوالنماية.البدايةكئير.ابن؟ص.ج،والنحلالم!ل.الشهرستاني

.469-463صص.6ج!الاسلامقبلالعربتافىفيجواد.المفصلعلي.؟289-2،8صص،2ق.النصرانية

الس!ودي.ة،33-82هصص،3ج.الأغانيكتاب!الأصفهانيبعدها؟وما224ص،،ج.النبوية6السير.هشامابن

الجزريالكريمعبدبنمحمدابنعليالحسنابيالدينعزالأثير.ة)بن7صه،،جالجوهر،ومعادنالذهبمروج

.؟238-236صص.2جد.ت(.:م.د).المعارفجمعية.مط.الصحابةمعرفةفيالفابةأسد:(م،232هـ/63)ته

شواهدشرحفيالنحويةالمقاصد:(م،45،/هص55)تمحمودالامام.ال!يني؟،82ص.3ج.الأغانيكتاب.الأصفهاني

.؟،23-9،8ص،،ج،الأبخزانة02،؟البندادي،-،،9صص.،جد.ت(!:)بمررتصالر،دار.مط!الألفيةشروح

بن)حاتموهو.-طيءببلادقبرهفيهجبل-(بعوارضوقبر!الاسلامقبلماتوقدطيء!شعراءمنالطاني:حاتم

من(حاتمبن)عىلابنهبابنثه.(سفانة)ابابيكنىعدي(.بنالقيسأمرزبنالحشرجابنسعدبنالدعبد

عبد:وشرحتحقيق!الحيوانكتاب:(م868هـ/255)تبحربنععروعثمانأبو!الجاحظينظر:ل!تفصيل.الصحابة

وما،07ص.2ج،383-269صص.،ج.(م،956)مصر:.2ط،الحلبيالبابيمصطفىمط..هارونمحمدالسلام

تميم.حسنله:قممواشمعراء.الشعرهـم(،89هـ/276)تالدينوريمسلمبناللهعبدمحمدأبو،قتيبة)بن؟بعدها

الأصفهاني.ةب!دهاوما،64ص،،ج.(م،987)بمروت:.3ط.اسوماحياءدارمط..العريانالمنعمعبدمحمد:راجعه

المفنى،الشواهدشرح:(م،505هـ/9،،)تالرحمنعبدالدينجلال.السيوطيةبعدهاوما96ص،،6ج.الأغاني

.209ص،،ج223،هـ(.)مصر:،البهيةمط..الشنقيطيالمرتكزيالتلاميدابنمحمؤمحمد:تحقيق

الطاني.-حاتمديوانشرح:ابراهيم،الزينية،،5-،84صص.3ج.بر!لاأحوالمعرفةفيالأرببلوغالآلوسي.

-79-
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،لاسلاصوالمكرللسيص،لعكربنن،لحضا!ةالضت

:(")"سلمىأبيبن،زهير-

فئذخزكتابفيفئوضغيؤخز

.(8)فئنقيمئعخلاوالحسابليوم

:الكونخلق-3

:،الصلتابيبن"امية-

بهاأغغرناثمدخاهادارء

.(9)امخذهيالتيبالأخرىوأقام

:"الصلتابيبن"امية-

ثاقباثرئناآياتان

الكفوزالافيهنئماريما

فكلوالئهازالفيلخلق

مقذوزحسابهستبين

دارمط.الطاني،حاتمديوانشرح:مدركبنصالحالطاني.هـ؟7ص،(م،968)بعروت:،العربيالكتا*دارصط.

.7صد.ت(.)بيررت:،ال!ربيالكتاب

الرسولكساهي!لاالشهيرالشاعرزهير(بن)كعبوالدهو.المعلقاتمنقصاند*)حدىعدت:ص!سابيبنزهير-،

.(طابخةبنادبن)مرينةمن.(المزنيرياحبن)ربيعةسلص(:)ابيواسمله.بردة(وسلمو،لهع!يهاللهى!ص)

وهم.بالاتفاقالشعراءسانرعلىالمتقدمين.الفحولالثلاثةالشعراءأحدومو.غطفانبلادفيمحلتهموكانت

وأخته.شاعرة)سلص(وأختهشاعرأ.)زمير(والدوكان.(الذبيانيالنابغة-ص!سابيبنزهير-القيس)امون

)اسعد)زهير(خالوكانشاعرأ،كعب(بن)العضربابنهوابنشاعرلن،وبجير()كعب!ابناه!شاعرة()الخنساه

كانانهوذكرنصرانيا،باعتبارهالباحثينبعضحملت.وتهذيبووعظزهد)زهير(شعروفيشاعرأ.الغدير(بن

قوله:ك!نو.بالبعثايمانهعلىشعرهويدل،شعرهفيويتعففيتاله

فينقميعجلاوالحسابليوملهيدخركتابلهيفيودعيؤخر

-846صص.9ج.الأغانيكتا*.الأصفهاني؟78-76صص.،ج.ءار!شلاوالشعر.قتيبة)بنينظر:للتفصيل

.83،ص.،جالشواهد.شرح،السيوطي؟،50

-،،8صص.3ج.الاغانيكتاب.الأصفهاني؟،06-802صص.3ح.العرباحوالمعرلهةفيالأرببلو!الآلوسي.-2

.،2ص.(م،944)لهظهر8:.المصريةالكتبمط.سلص.ابيبنزهيرديوان:الشيبانيالأمام.،،3

.352صلهيوانه..امية.الصلتابي.46-30صص.البيان.جامعالطبري-3
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ءالعربوبلا.الرومانبينطحضريلهتواصللالتوح!ديةالديانات+اثر"الأول+الفصل

رحيئمربئالئهازيجلوثم

(،)قتشوزشعاغهابمها؟

الأنبياء:وقصصالدينيالقصص-4

:،الصلتابيبنأمية5-

ئمففملأدمشخذواوبأذنه

(8)فذخوراخاطئآلعينأالا

:،نفيلبنعمروبنزيد5-

يونسأنجئبمنكبفضليوأنت

ليالياحوتأضعاففيباتوقت

برحمةعليهيقطينآوأنبت

.(!)ضاحيأأصبحذاكلولااللهمن

:،الصلتابيبنءأمية-

بالنذالغوفتنولإبراهيم

ا!اجنذالوحاملاحتسابألي

لطنذرتكانيابنئي

حاليفذلكفاصبرشحيطآء

فيهقالانالغلامفأجاب

انتحالغيرللهشيءكل

.39،ص.ديوانه،أمية.الصلتأبي.229ص،2ق.النصرانيةشعراءشيخو،لوش!،اليسوعي-،

خزانةالبندادي.؟،،2ص،3ج.الاغانيةالاصفهاني.7صه.،جالجوهر.ومعادنالذهبمروج.المسعودي-2

.409ص،ديوانه.أمية.ت!لاأبي؟39ص،2.جالادب

الشعراه:جمالاحمد.العمري؟249ص،2ج!الأرببلوغةالآلوسي.88-78صص.8ج.النبويةالسير8.هشامابن-3

.،8صه،(م،98،:القاهر8).لمعارفادار.مط.ءلحنظا

-"8-
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الاسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضاريةال!ملات

واكففللهنذرتقدمافاقض

.(")سربالييمشةأندميعن

الميتة.وأكلالخمرتحريممنالموقف-5

:!!)،البالي"ا!ةسلوم-

مضاضةطولبعدقوميسالمت

وأعرفور،الأمفيأبقىوالسلم

أثيرةوهيالراحشربوتركت

اشرفذلكوتركوالمومسات

تكرمأأميمياعنهوعففت

.(!)المتعففالحجىذويفعلوكذاك

:(4)،الكلبيأوسبن"حارثة-

عمرتماالميتةآكللا

أملاقيأبرحواننفسي

القوىمنهأنقضلاوالعقر

أطباقي)5(.القبريواريحتى

لوشى.اليسوعية،83صالحنفاء.الشعراء،جمالأحمد.العمري؟395ص.8ج،والملوكالرسلقاريخ.الطبري

.238-230صص،2ق،النصرانيةشمراهشيخو،

نفسه.علىوالأزلاموالسكرالخمرحرمممنكان.الاسلامقبلالعربشعراءمن.الهمذاني:الباليالأسلوم

،،جد.ت(،:م.د)..مط.،،العربالشعراءمعجم:(م994هـ/384)تعمرانبنمحمداللهعبدأبو.المرزباني:

.525ص

.2،3ص.الدينيالفكرتات،ابراهيممحمد.الفيومي؟259-25!صص.2ج.والنحلالملل.الشهرستاني

قبلالعربشعراءمنعبدود(،بنالشجببنالمتمنيبنطريفبناوسبن)حارثةهو:الكلبياوسبنحارنة

.،،،صه.،ج.المربالشعراهمعجم.المرزبانيينظر:.قومهفيسيدأكان.كلببنيمنالاسلام

.،92ص،الحنفاهالشعراء!جمالأحمد"العمري

-!كاس
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.العربوبلادالرومانبينالحضاريالتواصللالتوحيديةالدياناتانر80الأول+الفصل

:،الصلتابيبن"أمية-

فيتيهأؤل)نلعبليفأغعز

.(")زذيشاركهاوايسازشرب

:(8)(عاصمبن"قيس-

وفيهامصلحةالخمررايت

الكريماالرجلتفسدخصال

حياتياشربهاواللهفلا

نديمأابدألهاادعوولا

شاربيهاتفضحالخمرفأن

العظيماالامربهاوتجنيهم

تعلتحميمهادارتاذا

الحليما)9(.المرءتسفهطوالع

والشياطين:الملائكة-6

:"الصلتابيبن"أمية-

فضافةئروغشياطينآوترى

ئطزذمااذاشئىوراغها

قذلةالسماءفيعليهايالقى

.(ـه)ذزعئفبهاترمىوكواكمث

.367ص.ديوانه.أمية.الصلتابي؟،2صه.3جالأرب.بلوغ.الآلوسي-8

ويكنى.(التميميالمنقريمقاعسبنعبيدبنمنتصربنخادبنسنانبنعاصمبن)قيسمو:عاصمبنقيس-2

الله)صلىالنبيعلىوفد.(خليفةبنتاسفر)اموأمهاشهر.والأول(قبيصة)أبوأو(طلحة)أبو:وقيل.(لع)أبا

املسيد"مذاقالة(وسلمولهعليهالله)صلىالنبيرأهولماتسع.سنةوأسلم.تميمبنيوفدفي(وسلموآلهعليه

.3،4-84،صص،4جالتاررفىلهيالكاملالأثير،ابنينظر:للتفصيلالوبر".

.،93صالحنغاء،الشعراء.جمالاحمد،العمري؟68ص،3ج.الاغانيكتابالاصفهاني.-3

.364ص.ديوانه،الصلتابي،229-227صص،2ق.النصرانيةشعراءشيخو.لويس.اليسوعي-4

-!كاص
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المحمملاميوالفكرالهسيصالفكربينالحضاريةالضلا

بالكواكب:يتعلقفيمانظروجهة-7

:"الصلتابيبن"أمية-

امامةالنجوئمتجريلمواعد

فشؤذبحذانهنوففغئم

حؤلةقغمث!وبناتمستخيفأ

القرقذيغيبئاذااليمينوعن

فتخئةذوئهالذراريخاذ

يتلذذمنكليراةأقلا

تختةالضوافيالشرافيلقت!بخ

فستؤمجذولامنهماوهنلا

يميهليجلتحتوثوززحذ

.(")ذصزفوليدظلللاخرىوالنسز

والمعرفي:الأخلاقيوالموقفالحكمة-8

:(8)الأسلت"بنقيس"ابو-

تقطعوهالاالارحامبنييا

طوالمنقصيرةوصلوها

-،29مىمي.،ج.اليمحابةتمييزفيالاصابة،العسقلانيحجربعدها؟ابنوما.63ص.7جالبيانى.مجمع.الطبرسي-8

)مصر:.الوهبيةمط.،نفيسانفساحوالفيالخميسثافى:الحسنبنمحمدبنحسين،بكريالديارة،34

الغددار.مط.الجلالينتفسير:(م،459هـ/!64)تاحمدبنمحمدالدينجلال.المحلي؟482ص.،ج.(ـه8283

.364ص،ديوانه.أمية،الصلتأبي؟57،-57هصص.(م2007:)القاهرةالجديد.

فقيل.اسمهلهيأخمكق.الأوسمنثعر)الأسلت(.هوو)عام!جشم(بنعامربنقيس)ابوهوالأسلت:بنقيسابو-2

)الحنيف(يدعيكانانهذكر)سلامه.فيواخكلف)صرمة(.وقيل!(الله)عبدوقيل)الحارث(،)الحرث(وقيل)صيفي(

عناليهو.منيسالوكانمنه.عنهامساءلةر!كأولاالحنيفيةلميناوصفوالخز!جالأوسمناحديكنولم.لتحنفه

الىفدعوهوالأحبار.الرهبانوسال!هو!صووفاكرموه(جفنة"علىفنزلالشامالىخرجثم،يقاربهمفكان.دينهم

كتابالأصفماني.ة385ص.4جالكبير،الطبقاتكتابسعد.ابنينظر:ل!تفصيلمعتمرأ.مكةاليخرجثم.فامتنعلينهم

بعدها.وما86صه.4ج.الصحابةكمييزفيالاصابة.العسقلانيحجريبنة،6صه!85ج.الأغاني

-"كاس
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*العربوبلادالرومانبينالحضاريالتواصلليالتوحيديةالدياناتاثر5*الأول+الفصل

اليتامىضعاففيالله(إتقوا

الحلالغيريستحلربما

وليألليتيمانواعلموا

السؤالبغيريهتديعالمأ

تاكلوهلااليتممالثم

.(")والييرعاهاليتيممالان

:(8)،الأسديالأبرصبنعبيد5-

دايعظمنالناسيعظلا

التلبيبينفعولادهر

القلوبماسجياتالا

حبيبشائنآيصيرنوكم

بهاكنتاذابارضساعد

غريباننيتقلولا

وقدالنائيالنازحيوصلقد

.(9)القريبالسهمةذويقطع

.892صالحنفاء.الشعراه.جمالاحمد.اسري؟5،،ص.،ج،النبويةالسيرة.مشامابن-،

،(الأسديالحارثبنالمالكبنزهيربنعامربنجشمبنعوفبنالأبرصبن)عبيدهوالأسمي:الأبرصبنعبيد-2

للتفصيل.السرينعدادلهيوجعلوه،(القيس)امرؤدمماصرأكان.الاسلامتبلالعربشعراء!حولمنمفلقشاعر

والتبيين.البيان:(م868هـ/255)تبحربنعمروعثمانابو،الجاحظة486ص!5ج.الحيوانكتا*.الجاحظينظر:

الأغاني.كتابالأصغهاني،؟ص.،ج.(م،998)القاهر؟:.7ط.الخانجيمكتبةمط.،هارونمحمدالسلامعبد:تحقيق

الحسينبنعلي.المرتضيالشريقةبعدهاوما،87ص.8جوالشعراه.الشعر.قتيبةةابن87-!4صص،،9ج

الكتباحياءدير)براهيم.مط.الفضلابومحمد:تحقيقالخلافد.ولررالفواندغررالمرتضىأمالي:العلويالموسوي

.260-25!صص،،جالشواهد،شرح.السيوطي236ة56مى.،ج.(م،954)بعروت:،ال!ربية

.العمريبعدها؟وما،06ص،2ق،النصرانيةشعراءشيخو.لويس.اليسوعي؟226ص.8جومتبيين.البيان.الجاحظ-3

.،88ص،الحنفاءالشعراء!جمالاحمد

كاس5-
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الإسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضا!يةالضلات

:،الصلتابيبنامية5-

تجاهلهابالتقوىالعلمذووليس

تصزمالهكأعمىالبصيزولا

جاهفةانتعماالتاشفاستخبر

الختز)"(.العمىيخلوافقدغميتاذا

:"سلمىابيبن"زهير-

وذقتمعلمتمالاالحربوما

الغرخيمبالحديثعنهاهووما

ذميمةتبعثوهامتى

فتضرميتموهاضزف!ذاوتضز

بثفالهاالرحىعركفتعرككم

فئتئمتحملثمكشافأوتلقخ

كلهمأشامغلعانلكمفتنتج

قتفطيم)8(.تضغثمعادكاحمر

(9)عكاظسوقفي،(الأياديساعدةبن"قس"خطبةالحنفاءنثرفيوورد

-:الآتي،مفادها

الصلت.أبيبعدها؟وما307ص.4ج.الاغانيكتاببعدها؟الاصفهاني.وما،،7ص،2ج.والتبيين،البيانالجاحظ-،

.500-478صص.6ج،الاسلامقبلالعربقاتفيالمفصلجواد.،علي؟387ص،ديوانه.أمية

.،06-،02صص،3ج.الأرببلوغ،الآلوسي-2

عكاظسوقيقع.عرفاتمنبالقربنجدأعلىلييقيمونهاكانواالتي.التجاريةالعرباسواقأكبر:عكاظسوقى-3

كلمناليهايحملكانبها.المحيطةالجبالسلسلةخارجالشمالنحوبميلالطانقشرقواقعةواسعةأرضفي

وكان،والمناظراتللسمرالقوميجلسوالشراءالبيعقرصتتوافرأنوبعد.أدبهاليهاويحملوصناعتهتجارتبلد

والتبيين.البيان.الجاحظينظر:السوقهذاحولأكثرللتفصيل.الرأيلابداءالخطبلإلقاءمجالالسوقهذافي

فيبر!لاأسواقسعيد:.الأفغانية267صالأرب.بلوغالآلوسي.؟،3،ص،،ج،اليعقوبيتاريخ99؟اليعقوب!.ص

العربتارر*فيالمفصلجواد،علي.؟278ص،(م،4993.)الكويت:للنشر،طالعروبةدار.مط،والإسلامالجاهلية

.293-292صص،7ج.الإسلامقبل

كاص6-
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،العربوبلادالرومانبينالحضا!يالتواصلليالتوحيديةالديانات+اثر،الأول"الفصل

آدبآدبهوماوئي،فاتماتومن،ماتعاشقنوغوا،اسمعواالناش"أيفا

وبحوزوبزوظلائم،ضوةوآلبوذاه!ثوأفهاث،وآباءونباث،قطزفحكمايئ،آياث

مرفوغوسق!تغوزلاوبحوزتموزونجوئم،قشرلثووفطعئم.ومزكمثؤلباش،وآثام

لعبراالارضفييهانلخئرا،السماءفيإنابراحذاثوسماةداح،وليلموضوغومهاد

ياقتاموا؟ئريمواأمفأقاموا؟بالغقامازضوا؟ئرجغونولايذهئونالئاسبالما

يشكرلمالذيالمعرو!اينوالأجداذ؟الآباءوأين3وعاذثموذأين!(")إيادقغشز

لةارضىهودينأللهإنفيهإثملاقسمأباللهقشئقميمئمينكر؟لمالذيوالظلئم

.(8)"ةقتاخلغنوويلفائتغةأذزكةلمنفطوبى،عليهانتمالذيدينكممنوافضل

للحنفاء:الفحريسالمصادر-ب

بينالقائمالفكريالتفاعللحقيقة،الحنيفيةالمصادرواستقصاءدراسةإن

حديثةطاهرةبأعتبارها،العربيةالجزيرةشبهفيالدينيةوالتياراتالمذاهب

سواءبالتعدد،التوحيداستبدالبأتجاهتسيرالدراسةهذهنتائجانسيجد،التكوين

إلىتتجهأنمنبدلاكهذهدراسةفأنوعليهالأجتماعي،اوالروحيالجانبفي

فاعلأيبدوبحث،الفكريالتلاقحهذاخلالهايتمكانالتيالقنواتعنالبحث

يميزها:ماالخصوصيةمنلها،العربيةالجزيرةكشبهمنطقةضمنومؤثرآ،

ورحلتاليمنتسكنكانتالتيقبانلمنزيد(،بناددبنعدنانبنمعدبننزاربند))يادتنسبعربيةقبيلةاياد:-،

سوا.فيالفرسمنواجهوهالذيالضغطبسببالنيمرافيةاعتنقتالتيالقبانلمنأنهاوقيل.العراقسوادالىعنه

بالنصرانية.ودخلوا.الروممعتحالفهمالىأدىمما.العراق

.،69ص،،ج،الاشتقاقدريد.)بن؟89-87صص.8ج.النسبجمهر8.يب!كلاابنينظر:ل!تفصيل

ال!سقلأني.حجرةابن23صه.2ج،والنهايةالبدايةكثير.ابنة55ص.2ق،8جالكبير.الطبقاتكتابسعد،ابن-2

.لع؟2،3-2،2صص.2ق،النصرانيةشعراءشيخو.لوشي!اليسوعي؟285ص.5جالي!حابة.تمييزلهيالاصابة

الجاهلي.العصرفيالنثر:صالحهاشم،مناع،465-464صص،6ج.الاسلامقبلالعربتاءلهيالمفصلجواد،

.89-88صص،(م،993:)بيروت،العربيالفكردار.مط
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ا،سلاميوالنكرللسيحيالفكربينالحضاريةالمملا

متراميةمساحاتعلىتتوزعالتي،الكثافةالقليلةالبشريةوتجمعاتهافأتساعها،

قلةذلكعلىعلاوةأطرافها،بينجدأبطيءالاتصالكانالذيالوقتفي،الأطراف

بالمخاطر.ومحفوفةصعبةتكونوجدتواناحيانأ،وانعدامهاالمواصلاتطرق

،ونجراناليمنفيفأنتشروا،العربيةالجزيرةارجاءمعظمفيالحنفاءتوزع

الشمالفيالشامبلادبتخوموانتهائها،(8)مكة)"(والطائف-المدينةبمثلثمرورأ

(4)وعمان(9)بالبحرينمرورأ،الشرقيالشمالفياليمامةومن،جهةمنالغربي

.(3)اخرىمرةباليمنطنتهائها،وحضرموت

وبينالحنفاءبينالذهنيللتفاعلاثنينمستويينهناكانتبئنتقدممما

:(،)يهوالعربيةالجزيرةشبهفيالتوحيديةالتيارات

طظسلازدحاممكةسميت:ويقال،نخوتهمتذمبلىطببارينتمكلأنهامكةسميتقيل؟الحراماللهبيتمكة:

يالهوتينظر:للتفصيلالباء.منوالميمبكةهيمكة،خرون:وقال،البيتاسموبكةالمدينة)سممكة:ويقاللهيها؟

.،!!-88،صص.5مج،ناد!بلاهعجم.الحموي

وقوموحميرثقي!الطانفاهلوجل.(كم72)لهرسخأعشراثنامكةوبينبينها.ثقيفبلادوهو.وجواديالطانف:

وسالمكةذريتهاسكنلما(السلامهي!ع)(لي!خلالأن"براهيمبالطانفسميت،غزوانجبلطهر.وهيقريشمن

الطانف.بمكانثستقرحتىبشجرهاتسيرانالأرضمنقطعةعزرجلالدامرالثمراتمنأهلهاورزقأنالد

ياقوتينظر:ل!تفيميل.بالبيتلطوافهاالطانفلهسميتالطانف،بمكانالداقرهاثمبالبيتوطافتفاقبلت

!لأ".-!ص!ا،4مج.تاد!بلامعجم.الحموي

وقيل:هجر،قصبةهيقيلوععان.البصر6بينالهندبحرساحلعلىلبلادجامعاسم؟الثانيالاق!يمفي:البحرين

.الحمويياتوتينظر:للتفصيلبراسها.ق!بة،خروناه!عجو،اليمنمنقومعدهاوقد.البحرينقصبةهجر

.349-346صاصا.8مج.البلدانممجم

جلفار.جرفار-مدينةالبحرلهنوبينبينهيفصل.العربية6س!جلامنالشرقيالجنوبالجزءلهييقعمي!ق):غمان

.،736ص.5جد.ت(،)الدوحة:عل،بنعليمط..الجغرافيالقسم-العربيالخليجدليل:.جلوريمر،ينظر:

محمدبنعليبنالرحمنعبدالفرجابوالدينجمال.الجوزي)بن؟77-76صص.8ج.النبويةالسيرة.هشام)بن

التوفيقيةدار.مط.الحاجهاني:تحقيق)ب!يس.ت!بيس:(م8200هـ/597)تالبفداديالبكريالتيميالقرشي

ابوابراميممحمود:عباسالعقاد.؟225ص،2جالأرب.بلوغالآلوسي،؟76-74مىص.(م20،،)القاهرة:.ل!تراث

الدينابكار.السقات.ينظر:اكثرليم!فت!ل.،44ص.(م،993)ميمر:والنشر.للطباعةمصرة!نمط.الانبياء.

بعدها.وما،6ص.للعربيةالجرير8شبهفي

بعدها؟وما89صه،2جالأر*.بلو!بعدما؟الآلوسي.وما52ص.،جالجوهر،ومعالنالذمبمروج،المسعودي

.الاسلامقبلطعر*تاتفيالمفصلجواد،عليبعدهاةوما،6ص.العربيةالجرر!ةشبهفيالمينأبكار.السقاد،

.245-239صصد.ت(.:م.د)د.مط..واسينة.مكة:ابراهيماحمدشرمقة.463ـه49صص.6ج
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.العربوبلادالرومانبينطحضريالتواصلليالتوحيديةالديانات+أثر8الأولءالفي!ل

:،الاولالمستوى5-

وهذاوجوارها،منطقةكلفيالموجودة،المحليةالدينيةالمذاهبمعيتمخاص،،محلي

لحنفاءالثلاثالرئيسيةالتياراتبينوالتمايزبعد،فيماالخصوصيةمنشيئأاعطىالمستوى

؟-و)الطائف()مكة(المدينةومجموعة،والجنوباليمنومجموعة،اليمامةمجموعةوهي-الجزيرة

منه.حنفاؤهانهلوالذي،منطقةكلفيالتوحيديالدينيالموجودلخصوصيةكنتيجة

:،الثاني"المستوى-

بنتيجةطهرت،المختلفةالتوحيديةالجزيرةمذاهبمعيتم،شموليعام،

الفكروحدةوتكونتككل،العربيةالجزيرةشبهلحنفاءالمشتركةالعريضةالخطوط

.الميلاديالسادسالقرنفيالحنيفي

تكنلم،العربيةللجزيرةالتوحيديةالدياناتمعالحنيفيالذهنيالتفاعلشموليةان

هي:القنواتهذهواهمتحتويها،خاصةاتصالاقنيةوجودبدونفاعلةلتبدو

التجاريس:(")الموسميشالأسواق-"

،وتوزعتالعربيةالجزيرةانحاءمختلففيالموسميةالتجاريةالاسواقانتشرت

الاسواقمواسمتتقاطعلابحيث،متكاملبشكلالقمريةالسنةمدارعلىأوقاتها

العربسانرويحضرهابعضالىبعضهامنوينتقلونىالسخة،شهوريقيمونهااسواقل!عرب:الموسميةالأسواق-،

اننفهي.العربجزوةمن6متناثرمخمكفةمواضعفيالأسواقهن!تقعشراء.أوبيعالىحاجةمنعندهمبما

.العربجزبر8خارجكانت.مخعكفةأوقاتوفيمواسمفيللإتجارالعربقصدهااخرىأسواقوهناك.عربيةاسواق

للإتجار.ايخ!ايقصدونهابر!لاكانوقد.الحبشةكلاوالشامبلادلهيأوالعراقلهي

الأصفهافيالحسنبنمحمدبناحمدعليابو.المرزوقيةص!و،،3ج.والتبيينالبيان.الجاحظينظر:للتفصيل

:)بيروت.العلميةالكتبدار.مطالمنصور.خليل،ياته:وخرجضبطه.والأمكنةالأزمنةكتالهلأ:(م8830هـ/428)ت

الأندلسيمحمدبناحمدربه!عبدابن؟959ص.3ج.استعجممامعجم.البكريبعدهاةوما46،ص.2ج.(م،996

دار.مطالترحيني،المجيدعبد:تحقيق.العربولهضانلالنسبفيالليميةكتاب-الفريدالعقد:(م939هـ/328)ت

.2جال!حابة،معرلهةلهيالفابةأسدالأثير،ابن؟29،-265صص،3ج.(م،9ـه3)بعروت:.ةيم!علاالكتب

.264ص.،ج،الأرببلوغ422؟الآلوسيهص
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الاسلاميوالفكرالمسمحيالفكربننالحضاريةاليملا"

مكانمنتنتقل،مكانيةفسحةتوفرتلذلكونتيجةاوقاتها،تتضاربولاالرئيسية

.("أالعربيةالجزيرةشبهفيالسنةمدارعلىآخرإلى

معالقادمةالوفودمنمتكؤنة،كبيرةبشريةتجمعاتعلىهذهإحتوت

والثقافيالتجاريالتبادلوصوراشكالكلفيهايتمالفسحةهذه،التجاريةالقوافل

القبلية!انتماءاتهممواطنهممختلفعلى،العربيةالجزيرةشبهابناءبينالنشط

.(8)والمذهبية

التجارية،الموانئوقربالبحريةالسواحلعلىالواقعةالاسواقكانتوفيما

والروموالأحباشبالهنودالمباشرللأتصالمكانأ،"4)وغمان(9)عدنسوقمثل

الجزيرةقلبفيوالروحيالتجاريللتبادلمكانأالداخليةالأسواقكانت،والفرس

فيهاتعقد،أدبيةاسواقأكانت،التجاريطابعهاإلىواضافةوأطرافها،العربية

العقودأنواعمختلففيهاوتتم،الأحلافوتعقد،الخطبوتلض،الشعريةالمناظرات

ذلك،مذاهبهممختلفعلىالدينيونالمبشرونإليهاويقصد،القبليةوالمعاهدات

.(3)الأسواقتلكخزمةتكفلهوالذي،الأمانيسودهجوفيدعوتهملنشر

معجم.البكري؟800بعدها؟وما،6،ص.2ج.والأمكنةالازمنةكتاب.؟المرزوقيص،3ج.والتبيينالبيان.الجاحظ

.2جالي!حابة.معرفةلهيالغابةاسدالأثير!ابنة208ص.5جالفريد،العقدربه.عبدةابن3،959ج.استعجمما

.208ص.،ج.الأرببلوغ،الآلوسية224ص

.،6،ص.2ج.والأمكنةالأزمنة،المرزوقي

بها.التجارتعشرالتيصالأبناءوكانتمنه.يمضينعشرالىرمضانشهرمنيوماولتقومكانتعدن:سوتي

الطيب.لهيهايباعماواشهر.الحبشةوقتلواوهرزمعاليمنفتحواالذينالفرسأبناءمموالأبناء

.865ص.2ج.والأمكنةالأزمنةكتاب.المرزوقية236ص.،ج!اليعقوبيتافى.الي!قوبيينظر:للتفصيل

وتقيمغماناليلهترحلهجر،سوقمنانتهتاذاالعرباهد!يغت.الاسلامقبلفيالعرباسواقمن:غمانسوق

الئلاث،الممالكهنهبضانع!يهاتجتمع!والحبشةوالهندفارسبينلتوسطماوهي،الأوليجمادىأخرالىسوقها

وقبيلة.امةكلمنجالياتلهيهاوكان.والشاموالحجازاليمنوبضائعالأممهذهبضانعبينالتباللويجري

.،،4-،،،صص،والاسلامالجاه!يةلهيالعرباسواقسعيد.الأففاني.ينظر:شفصيل

العلمية.الكتبولر.مطلانشا.وصناعةالأعشىصبحكتاب:(م848!هـ/82،)تاحمدالعباسأبوالت!قشندي.

بعمما.وما4،هص.،ج،(م8922:)طتاهر8
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"العربوبلا.الرومانبينطحضارييلتوا!كلليالتوحيديةالدياناتاثر5"الأول+الفصل

وذو،عكاظسوقمثل،الحرمالاشهرفيعقدهايجريكان،الاسواقأهم)ن

يافيهايتملاحيث،(4)وحضرموت)فى(،صحاروسهمق،(8)حباشةوسوق،(")المجاز

كافةلعقدمثاليأ،مكانأجعلهاالأمروهذا،خصوماتايةاوقبليةحروباوثأر

.(5)والأدبيالعقيدي،الذهنيالحوارواشكالانواع

يدعىموضععرفةمنلرسخبعدعلىتقع.كافةالعربولقباكللأهلهاالمهعةمكةاسواقمنالمجاز:ةوسوق

وكانتمنه.كانتالحج)جاز6لأنذلكالمجاز(.ب!ذيالسوقهذاسصوقدالههمة.العربمواسماحدوهو.كبكب

صاحبها.بهادش!ومونالسلعةحولهيجمعونكانواانهموذلكالحجار6.بالقاءيتمالسوقهذالهيالبمعطريق

عليها.حجرأالقىشرافهاارادفايهم

المحبر.:(م859هـ/245)تالهاشصعمروبناميةبنحبيببنمحمدجعفرابو.حبيبابنينظر:شفصيل

.،ج.مكةأخبارةالأزرقي.267صد.ت(،)بيروت:.8الجديدالآفافدارمط.شتيتر.ليختنلطز8يتصحيحه:اعتنى

اسواقسعيد،.الأففاني؟266ص،،جالأرب.بلوغالآلوسي،؟7.62صص.4ج.استعجممامعجم.البكري؟،92ص

.348-267صص.والاسلامالجاهليةلهيالعرب

فيهايتاجر.بتهامةسوقوهي.الفربيةالعربيةني،لجاهليةفيالقميمةالمشهورةالعربأسواقمن:حباشةسوق

.قينقاعلبنيكانتاخرىسوقوحباشةرجب.شهرلهيتقاموكانت.اليمنوأهلالحجازاهل

؟206ص!3مج.البلدانمعجم!الحمويتوقاي؟اهد!بوما894ص.،جمكة.اخباركتاب!الأزرقيينظر:ل!تفصيل

الكريمعبد:تحقيق.القاموسجواهرلهيالعروستاج:(م،790/ـه،205)تالحسينيمرتضىمحمد،الزبيدي

.263ص،6جد.ت(.:)القاهرة،.مط.دالفرباوي.

اشتهرت.الحجارةب!لقاءهوالسوقهذالهيوالبيع.ليالخسىتقومرجب،منيومأولفيتقومصحار:سوق

سوقأكانتولذلك.والبحرينوالصيناليمنمنالمستوردةل!تجاراتسوقأكافتكماب!سمها،فعرفتبثيابها.

وصناعة.حرفأصحابوبها.نشطة

تارر!.الطبرية236ص.،ج.اليعقوبيتاريخ،اليعقوبيبعدها؟وما265صالمحبر،،حبيبابنينظر:للتفصيل

.،63ص،2ج،والأمكنةالأزمنة.المرزوقية279ص،2ج.والملوكالرسل

من!الرابيةبسوقايضأفتعرف.حضرموتفيرابيةلهيثغوم،الاسلامقبلالعرباسواقمن:حضرموتسوق

الكئيروكانحولها.بمنخاصةالسوقومذهواحد.يوملهيوعكاظهيكانتوربما،خره،القعمطختىنيمنتصف

.والاسلامالجاهليةلهيالعرباسواقسعيد..الأفغانيينظر:ليم!فتلليحضرها.ولاغيرهاالييجوزهاالعربمن

."22-"2"صص

الأزمنةكتاب!المرزوقية377ص،3جالفريد.العقدربه.عبد)بنة288-269صص،،مكة.جاخباركتابالازرقي.

هـ63)ته"لشيباني-الجزريالكرلمعبدبنمحمدبنعليالحسنابوالدينعز.ري!ألا)بن؟،68ص.2ج،الأمكنةو

508مى.،جد.ت(،:م.د).الدوليةالأفكاربيتمط..الكرميصهيبابوبه:ىنتعا،!راتلالهيالكامل:(م،232/

بعدهاوما
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ا"سلأميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضاريةالضلات

نلمسهااننستطيع،الدينيةللدعوةكمنبرهيبها،تميزتالتيالأسواقهذهوأهمية

سبعقصدهاحيثمنها،(وسلموآلهعليهالله)صلىمحمدالرسولموقففيبوضوح

برزوفيهابمواعظهم،والكهانالمبشرونقصدهاكما،الجديدةبالرسالةللتبشيرمرات

أبيبن)امية!الشعراءالحنفاءو(الإياديساعدةين)قس!الخطباءالحنفاءولمع

.(*)(")(العدوانيالظرببن)عامر!القضاةوالحنفاء،(الصلت

الىاضافةتحملكانت،الاسواقتلكتقصدكانتالتيللقوافلبالنسبةوكذلك

الجزيرةانحاءمختلفمنآتيةوالعقائد،والأفكارالأدبمنمذهلأتنوعأ،التجاريةبضائعها

.(9)والروحيةالماديةحمولاتهاخلالهمنتتبادلواحد،وزمانمكانفيجميعألتلتقي،الربية

الأهمية،شديدمناخأتؤفنكانتالموسميةالاسواقهذهأنتبئنتقدممما

والمذاهبالتياراتمختلفبين،ينقطعلاثقافيأفاعلأحوارألتنظم،السنةمدارعلى

وينهليغرفأنيريدلمنمصدرأبالتاليوكانت،العربيةالجزيرةشبهفيالدينية

الدينية.والعلوموالأدبالمعرفة

:يرةلأدا-2

الطرقعلىمحطاتبمثابةكانتأنهابحكموبارزآ،مهمأدورأالأديرةلعبت

فيحتىالأديرة)نتشرتوقدبالماء،والتزويدللراحة،القوافلتقصدهاالتي،التجارية

بنعيلانقيسبنعمروبنعدوانبنيشكربنعياذبنعمرربنالظرببن)عامرهو:العدوانيالظرببنعامر-،

سوقفيوحكيمهم.وأشرافهموسادتهمالعربحكماءوأحد!جامليشاعر.(عدنانبنمعدبننزاربنمضر

الجاهلية.فيالخمرحرمممنوكان،الإسلاماقرهافقهيةأحكامله.عكاظ

.،8،صالمحبر،،حبيب)بنينظر:

)ليمن:.بريلمط.،البلدانكتاب:(م904هـ/292)تواضحبنوهببنجعفربني!قوبأبيبناحمدليعقوبي،-2

.8ج.الأعشىصبحص،6،؟القلاقشندي،.،ج!والأمكنةالأزمنةكتاب.المرزوقيا؟،3،-8،8صص.(م8"60

بعدها.وما254ص!5ج.القاموسجواهرلهيالعروستاج.الزبيديبعدها؟وما4،صه

بعدها.وما4،صه.،ج!الاعشىصبح،الق!قشنديبعدها؟وما865ص.2ج.والملوكالرسلكات.الطبري-3
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+العربوبلادالررمانبينالحضاريالتواصلليالتوحيديةالدياناتاثر5.الأول،الفصل

وكانوشرقها،الجزيرةوجنوبونجدالحجازفيوجدتحيث،البواديمنالقصيةالمحواقع

،عديدةاشاراتوردوقداذه.!")الشاموجنوب،العراقجنوبفيمكثفبشكلوجودلها

العذبةالمياهبجواريقيمونالذي(8)رهبانهاوالأديرةإنالى،الاسلامقبلالعربشعرفي

التيالمناراتدوريؤدونايضأكانواوقدالصحراء،فيللمسافرينملحآهدفأتكهمن،عادة

.(!)المسافرين!ةرشادذلك،المضاءةبمصابيحهمليلآالقوافلتهديوترشد

ذلكفي،القريبةتخومهاوعلى،العربيةالجزيرةشبهفيالأديرةتكنلم

الخارجيالعالمعنمنقطعون،متوحدون(3)نساكيسكنها(5)صوامعمجردالوقت

للقوافل،محطاتكونهابحكمكانتبل،فحسبوالتنسكللعبادةنشا!اته،وعن

إختلافعلىالعربيالجزيرةشبهسكانالىالمسيحيالتوحيدنقلت،هامةمراكز

)هـ،.آنذاكداخلهاالتوحيديالفكر)غناءفيهامأدورأولعبت،مذاهبه

خلالطللأبهيقصدهاحيث،الدينيةللعلومدوربمثابةالأديرةكانتلقد

الحنفاءبينبارزةاسماءهؤلاءومن،والشاموالعراقالعربيةالجزيرةبينتجوالهم

الأندلسياللفويالنحوياسماعيلبنعليالحسنأبو.سيدهابنة639.680صص.2جالبلد،ن.كتاب.اليعقوبي-،

لويس.اليسوعي؟بعدهاوما8ههص،،3ج،هـ(،032مصر:)!الأميرلهة.مط.المخي!ص:(م5068هـ/854)ت

بعمما.وما،5،ص.،ق.2هـ9،م(.ج6)بيروت:،2ط،المشرقدارمط..الجاهليةعرببينو،دابهاالنصرانيةشيخو:

اليسوعي.ينظر:.والعفةوالطاعةالفقربنذورأعضاؤهايرتبطجمعيةعضو)راهب(.ومفردهاجمع:رهبان-2

.229ص.السميحيالايمانمعجم.حمويصبص

)بفداد:..طم.دعواد.كوركيس:تحقيقالديارات.:(م998هـ/388)تمحمدبنعليالحسنأبوالشابشتي،-3

احمد:تحقيقالأمصار.ممالكهيالأبيطرمسالك:(م،494هـ/955)تالدفضلابن.العمري؟5صه.(م895،

.3،0-305صص،،ج.(م،924)القاهرة:.المصريةالكتبدارمط.باشا،زكي

الايمانمعجم.حمويصبحي.اليسوعيينظر:.الناسكاوالراهبغرفة)صومعة(.ومفردهاجمع:صوامع-4

.303صالمسيص.

رهبانيته.لرؤساءخضوعهصيانةمع،ل!رسوموفقأمنفردةعيشةيعيشراهب)ناسك(.ومفردهاجمع:نساك-5

.502صالمسيص.الإيمانمعجم.حمويصبحي.اليسوعيينظر:

ابوالقضاةقاضيالسعود.ابوبعدها؟وما67ص.،2جالكبير،التفسير،الراز!؟8ص.7ج.البيانجامع.الطبري-6

الكتابمزايااليمي!سلاالعقلارشاداوالسعودابوتفسير:(م،574هـ/982)تالحنغيالعماليمحمدالسعود

بعدها؟وما.،4،ص.4جد.ت(،)الرياض:.الحديثةالرياضمكتبةمط.عطا.احمدالظبعبد:تحقيق.الكريم

.(م،988)بيروت:.2ط.المتنبيمط.وضواحيها.الكوفةلهيالنصرانيةوالأمكنةالدياراتسعيد:محعد.الطريحي

.668مى،6حطعرب."!اتلهيالمفصلجواد.علي.؟5ميه
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الاسلاميوالفكرالمسيحيالفكربينالحضاريةالضلات

الحويرث(،بنو)عثمان(الصلتأبيبن)أميةو(نفيلبنعمروبن)زيد:منهم

.(")التوحيديةالدينيةبالمعارفلللاستزادةتكرارأوالعراقالشامقصدواممنوغيرهم

التوحيديةالمسيحيةعلىاغلبيتهاكانت،الأديرةهذهانالىنشيرانمنبدولا

العراقففي،(السلام)عليهالمسيحالسيدبألوهيةيقولالذي(")للتثليثالمضادة

شرقفيالأمروكذلك،(4)النسطوريالمذهبعلىوالأديرة(9)الكنائسكانت

2-

.308-305صا!اوالشعراء.الشعر.قتيبةابن

وهذه.القدسوالروح(السممح)يسوعوالابنابر.اشخاصثلانةقينفسهيكشفالواحدالالهانتقولوهيالتطيث:

أقانيمثلانةفيبكونهالدتسميةعلىالكلحةهذهوتدل؟واحدةمادةفيتتشاركوحدةتعدذلكمعافلاثةالأشخاص

:(الميلاديالعالث!رالقرنفي)توفيسو!اس.المقفعابنينظر:للتفصيلتتجزأ.لا8واحدالجوهرلهيمتسا!ية

يوحنا.سباع)بن؟66ص.(م،978:)القاهرة،العربيالعالمدار.مط.خليلسمير:وتحقيقتقديم،لق!لامصباحكتاب

والفرقوالمذاهبوالعقاندل!دياناتالموسوعيالمعجم:سهيلزكار.ة8-6صص،النفيسةالجوهر8زكريا،ابيبن

.8ج.(م،997)القامرة:.العربيالكتابدارمط..الحاليالمصرحتىالتا!لخلهجرمنذالعالمفيوالنحلوالطوانق

اعتقادفيرايعدي(بن)يحيىوللشمن؟،63ص،المسيحيالايمانمعجم،حمويصبحي.اليسوعي؟235ص

صحةفيعميبنيحيىللشقمقالة:يحيىعدي،بنينظر:الجوهرحولول!تفصيلالواحد،بالجوهرالنصارى

نشره.المشرقمجلةضمنمنشوركتاب،صفاتثلاثنوواحدجرهرأنهوتعالى-جل-الباريفيالنصارياعتقاد

.377-36،صص.(م8902:)بمروت،الخامسةالسنة.29العدد.اليسوعيشيخولوش!:وصححه

علىل!دلالةت!م!تساوقدالانعقاد،الىالدعو؟تعني.عبريةلكلمةعربيةترجمة،()كنيسةومفردهاجمع:الكنانس

اللهبهايقومالانعقاد.اليمقدسةدعو6هي،اللهكنيسة،فالكنيسةالميعاد(.و)ارضو)موآب()حورلهب(اجتماع

خدمةلهيالتيالمؤسسةهي:الحصريوبالمشعندالناس؟روحيقداسةبناءوهي.الملكوتاجلمنالمسمحفي

معجم.حمويصبحي.اليسوعيينظر:ل!تفصيل!ئ!ؤونهم.وتدبرمهم!عقوروحيأترشدهم.القديسينجماعة

.405-402ص،المسيحيالإيمان

الص!ةفي،-القسطنطينيةكنيسةاسقف-)نسطور(الىفسبتو،راءألهكار)النسطورية(:النسطوريالمذهب

الواحدالمتجسدالكلحةأقنومالى)نسطور(ينسبانفبدل.(الس!ى)يسوعفيواللاموتالناسوتبينالقانمة

منمكونالمسمح+بانقال:وأعمالهما،الطبيعتينهاتينخواصوبالتالي.البشريةوالطبيعةالإلهيةالطبيعة

كليرفضأيضأ)نسطور(فكانالسممح(.)يسوعوهو.بشريوشخص)الكلمة(.وهواليشخصشخصمين"،

صبص.اليسوعيينظر:ل!تفصيل.(الاله6)والدلقبالمقمسة()مريمعلىيطلقانويأبى،الخواصفيمشاركة

صبصالأب:ترجمة.الكنيسة،باهقراءةالىدليل:.جأدلبيرت-،همان؟5،هصالسصيص.الايمانمعجم.حموي

السريانفيالشرقيةالكنانس:مجهولمؤلف؟32ص.(م2هه2)بمررت:.المشرقدارمط.!اليسوعيحموي

والمطبعةالطبعةرقمعليتحتويلاممزقةنسخة.اليعاقبةاوالقدماءبالسريانالمعروفينالشفصلينالغربيين

!م974،،5العددالنهرش!بينمجلةلهيمنشور6كبربيل.مخكلوطةكبربيل:دمرمسيا!؟37صالنشر.وسنةومكان

-849صص.(م8904)بيروت:.السابعةالسنة.8العدد،المشرقة!جملنسطور،كتاب:بطرس،!رعة68ص

كليةبفداد.جامعة.منشورةغيرماجستيررسالة.-تاريخيةدراسة-الآ!لهوسيةحيدر:عليهدىيي،كاكه؟852

.285-264صص.(م20،،)بنداد:رشد.)بن-التربية
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*بر!لاوبلادالرومانبينالحضاريالتواصللالتوحيديةالديانات"أثر"الأول+الفصل

الغربيةالشماليةالحدودتخوموعلى،الجنوبيالشامفيأما،العربيةالجزيرة

منوإقترابهاأنطاكيةعنإبتعادهابمقدارالأديرةكانتفقد،العربيةللجزيرة

.(8)الرسمية(")الأرثوذكسيةالكنيسةعنالعقيديانفصالهاتؤكد،العربيةالجزيرة

والشيعوالنسطورية(9)كالآريوسيةللتثليثالمضادةالمسيحيةالمذاهبأن

ناإبادتها،يجب(4)هرطقاتالرسميةالكنسيةعذتهاوالتي،المسيحيةاليهودية

(3)الحرماناوالأدانةقراراتصدوربمجردالساحةمنتختفلمالمذاهبهذه

إلاطويلأ،وقتأضدهاالأضطهادمورسالمذاهبهذهانمنالرغمعلىبلضدها،

لتعليمالموافقاللاهوتيالفكرعلىق!طتوهي.(الراي))ستقامةمعناهايونانيةكلمة4*ه(:يكه*الاالأرنوذكسية-،

بروما.المتحدةغيرالشرقيةالكنانسى!عل!دلالةايامنالهييستعملاللفظهذاوان.الرسل

.2،ص.صي!سلاالايمانمعجم،حمويصبحي،اليسوعيينظر:

الحسينبناحمدالامام:تعليق،الخمسةالأصول!ئمرح:(م،،!7هـ/هـ35)تالجبارعبدالقضاةقاضياحمد.ابن-2

؟299-298صص.(م،996)القامرة:.3ط.وهبهمكتبةمط..عثمانالكريمعبدله:وقدمحققه.هاشمأبيبن

بعدها؟وما،32مى،2مج.(م2007)سوهـلا:،الذهبيالحرف.مطو؟شور.كلدوتارلق:الآشوريالكلدانيشير.ادي

مكتبةمط.علي.زكي:راجعه.كاملوميب:ترجمة،العرباليانتقالهاوسبلاليونانعلوم:لاسيدياوليري.

.667ص،6ج.الاسلامقبلالعربتاريخلهيالمفصلجواد..علي؟254ص.(م،!62:)القاهرة.ةير!يملاالنهضة

ظهرتدعوةوأنها.الاسكندريةفي)آريوس(الكامننشره،-آفذاكالكنيسةمفهوم-هرطوقيمي!عتالآررسية:-3

اللهطبيعةمنيكنلم(المسمح)يسوعأنعلىيقومومذهبهم،وأنصمارهلأريوس(علمها.الميلاديالرابعالقرنلهي

الآ!يوسية.حيدر.ي!عهدىيي.كاكهرسالتنا:ينظرل!تفصيل.للخليقةكوسيطالدقبلمنخلقانهبلنفسها.

بعدها.وما4!ا

موضعوضعهااو.المسيحيةوالعقيدةالالهيالوحيالياستنادأبهاالايطنيجبحقيقةانكار:هرطقة-هرطقات-4

.الرأيمستقيصضدعلى)هرطقة(:وتطلق.نفسهبالفعلالحرمالرشدسنبلغوقدنكيرتكبمنوعقوبةشك:

عخانداحدىيرفخىمن:توسعيبمعنى؟بدعةصاحب)هرطوقي(:.الايمانصيغةي!عيوافقلامنى!عوتدل

معجميوحنا:منصور،ينظر:للتفصيل.الايمانتخالفالتيللقضيةصفةوهيشخ!مي.ننببدونولكن.الايمان

معجم،حمويصبص،اليسوعي؟6،ص.(م،997)بيروت:طبولسية،مط.الخانوني.الحقلمصطلحاتمختصر

.526-525صصالمسيص،الايمان

شركةمنمنعهاذالهلأنأ،.الأسقف+حرمومنه.لماهمنعهالشيء:وحريمةوحرمانأوحريماحرما:خزم-الحرمان-5

الأسرار؟قبولمنومنعهالآخربنمشاركةعنالمؤمنبفصلالكنسيةالسلطةتفرضهعقاب؟محروملههوالمؤمنين

التاديبوهذا.التوبة-سفضالذيالخاطكاطرديستتبعهانذلك.الكنسيالتالييدرجاتأقصىهو:الكنسيوالحرم

والحل.الربطعن(المسيح)يسوومي!عتمنماخوذ

القانوني.الحقلمصطلحاتمختصرمعجميوحنا.منصور،؟،2!صالمنجد.لوش..معلوفينظر:ل!تفصيل

ل!طباعة.نوباردارمط.سلأمة،سليمنكلس:ترجمة.المسيحيالايمانواساسياتحغانق:ك.رسبرول.؟22ص

.،!!ص.المسيحيالايمانمعجم.حمويصبحي،اليسوعية247ص!(م2!هو:8)القاهر
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الاسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضا!يةالضلات

كانتوأنهاواديرتها،كنائسهالهاوكان،العربيةالمنطقةفيوبقوةانتشرتإنها

منبيوتأاساقفتهايسكنمتنقلةوكنائس،فقيرةاديرةخلالمننشاطهاتمارس

.(8)(")،الخيام"أساقفةاسمعليهماطلقالشعر،

الآريوسيينالمسيحينبينالسائدهو(!))التقية(مبدأكانحينوفي

النسطوريةالكنيسةحضوركان،البيزنطيللنفوذالخاضعةالمناطقفي،والنساطرة

وكذلك،الساسانيةللدولةالخاضعةالاراضيوكافةفارسبلادوالعراقفيعلنيأ

.(5)اليمنفيالآريوسيةللكنيسةبالنسبةالأمر

باستمرارهاكانت،بالهرطقةبيزنطةكنيسةوسمتهاالتيالمسيحيةالنزعاتإن

المنطقةخصوصيةبأستمرارتعلنانما،الرسميةالكنيسةعنالاستقلالواعلانها

.(3)الروحيالمستوىعلىالعربية

فعينوافيها.ونباهةلههماواغمروااسهرس،فيالنصرانيةتطموالهدكانواعرب.دينرجال:الخياماساقفة

ينتقلمنالمبشرينمنوكانالعر*جونةلهيولنشرهاالنصرانيةاصولوالأعرا*العربمي!عتلومعلمينمبشرين

ينظر:ل!تفصيل.(الخيام)اساقفةالإسمبذلكهعرلهوا،خر!الىمكانمنبهايرتحلونخيامهملهم.الأعرابمن

.892ص.9ج،لاسلامقبلالعرب"!اقفيالمفصلجواد.علي.

الهمينيكان.اتجكليرمط..السريانوالمفاربةالمشارقةثالخلهيالأنمانذخير8:نصريبطرس.الكلداني

مط..البستانييوسقالخوريترجمة.الكنيسةتاءخلاصةلومند:.الفرنسية28صه،،ج.(م،905:)الموصل

شمالكلالمسيحي،التراثروبين!دانيالبعدما؟وما874ص.،ج.(م8888)بيروت:.اليسوعيينالمرسلينالآباء

22ص.،ج،(م2ممه:8)القامرالعنار.مكتبةمط.اوطانها.والشرلهيةالكنانس:مجهولمؤلف؟3،4أفريقيا.ص

بعدها.وما54صالآررسية!.ر!يحعليهمىيى.كاكهينظر:اكثرللتفاصيلبعدهاةوما

اواساليرر!خلاخشيةمااخفاءص:دينيكمصطلحوالتقية،يخشىاييتقيالعربيالفعلمن،لتقية:مبدأ

واستخطمها.معناهافيالخلافولكنالتغية.مسالةى!عمتفقينعشريةوالاثناوالجماعةالسنةوامل.المعنوي

هن!منتصرفاتقبيحلاالتيالمسيحيةمنالعكسعلى.واليهوديةالاسلا!فيعامةةف!هبالتقيةعرلهتوقد

عامة.بصفةالأبانتافىفيال!قيدةعلىوالتمييزالاضطهادبمراحلالتقيةوارتبكلت.الشاكلة

.3،4ص.82ج.البخاريصحمحبشرحالباريفتح.العسقلانيحجرابنينظر:

عبد:وتعليقتقديم!الأنساب:(م،،66هـ/562)تالتميميمنصوربنمحمدبنالكريمعبدسعدابو.السمعاني

شير.ادية-332،صص،،ج.(م8988)بيروت:.والتوزيعواشئمرل!طباعةالجناندارمط..الباروديعمرالد

.867صا.7جوآشور،كلدتالض

تاريبي:اغناطيوس.وديكميشال.يتيم؟637-623صص.6ج.الاسلامقبلالعربتاريخكلالمفصلجواد.علي.

.،24-،هـ،ميص.(م،999)بمروت:،4طالبولسية..مط.الشرقيةالكنيسة

-9-هـ
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.العربوبلادالرومانبينالحضريالتويصللالتوحيديةالديانات+انر.الأول"الفعمل

التثليثية،الكنيسةفاعليةبكثير،تفوقوبفاعليةتؤثراناستطاعتفقدوبهذا

للثقافةالمحليالشكلتقدمأنهاحيثمن،الجزيرةعصببيندعواتهاخلالمن

الأديرةوهيهامةقناةعبردعواتهاتبثكانتوالتي.المسيحيةالتوحيديةةس!لا

تخومها)"(.وعلىالعربيةالجزيرةفيالقوافلطرقعلىالمنتشرة

.زيات؟5،ص.والأمكنةالديارات،الطريحي؟5ميهالديارات.الشابشتي.ة305ص.،جاجصر.مسالك.العمري-"

بعدها.وما9ص.(م893!،)بيروت:الكاثوليكية.مط،الاسلام!يالنصرانيةالديارات:جيب
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الاسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضاريةتال!ملا

الثانىالمبحث

والروماتالعرببينالمتبادلسالتأثيرات

مماشديدأ،ضعفأ)الاسكندر(،خلفاءفيهاالحكمتولىالتىالفترةشهدت

روماحكامفأنتهز،الفاتحذلككونهاالتيالعظيمةالمملكةوتفضانحلالالىأدى

الصغرىوآسيااليونانجزروعلى)مقدونية(مقاطحةعلىوأستولوا،الفرصةهذه

مباشرأتصالعلىاصبحواوبذلكمصر،ضمنهاوفيوأفريقيةالشاموبلاد

.بالرومانالعربعلاقاتبدأتالاتصالوبهذا،البطالمةشأنبذلكشأنهم.(")بالعرب

الأملاكإلىالشامبلاديضمأنمن(8))بومبيوس(الرومانيالقائدإستطاع

منفكان،الرومانيةالمقاطعاتمنمقاطعةويجعلهاروما،عليهاإستولتالتي

علىبهايستهانلاقوةكانواالذينوبالأعراب،بالعربالروماناتصالذلكنتيجة

.(9)الشاماطراف

"46ااأ9"ء3أ8*8،،ة!"ه+52،"ء"ه314.:*هله*ما(،و!70184..،لا!!.

لايزالوهوالحربيةبكفايتهمعرفواالذينالقادةاحد،(بومبي)غنايوساسمه:(م.ق48-،06)بومبي-بومبيوس

ع!يهاطلقهالمظفر.الأعلىالقانديعنيالذي)الامبراطور(.بلقبلقبمنأولومو.عمرهمنعشرالسابعةفي

افريقية.شعالفيخاضهاالتيحربهمنررمااليأرم!تنمهت!وعبعدق.م(،8،)سنة)سولا(القاند

اكتافيانوسالىجراكوستبررسمنالثور8)عي!رالرومانيالتاتاحمد:اللطيقعبدعل.ينظر:ل!تفصيل

تارفى:)براهيممحمود،السعدني؟827-،25.،02صص،(م،8:967)القاهر.العربيةالنهضةدار.مط5(اغسطس

؟95صد.ت(.:م.د)،الشرقنهضةمكتبة.مط،الميلاديالأولالقرننهايةوحتىنشاتهامنذالقديمروما

*5،أ!!و*حفىا:!،،ةفى15+5،*ه+ء3"7ور!.ح+ه0،4!.!.(ما*لهه*:5850)،!!*،،!!،!م-،،9ة

"04لأ*أ*.*:)اأ64108هلأآءة"(!فى":،9829!.،،،.

الشرلهق!دارمط..حكمتاحسان:ترجمة.(رومانيةوجةكانت)حينالشامبلادمدنهيومارتن:أرنولدجونز.

.77-76صص،الشامبلادتاى،اسماعيلاحمدعل.؟74-62صص.(م8987)الأردن:
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+العربوبلا.الرومانبينالحضريالتولصللالتوحيديةالدياناتأثر80الأول+الفصل

حسمأ"(")(الثالث)الحارثمع)تفاقية(سروكس)ينامو!االحاكحعقد

يا،(العرب)ملكبموجبهاوافق،الإمبراطوريةبحدودالعربلتحرشاتوحدأللنزاع

الأمن.علىالحفاظفيالرومانمعالتعاونىلع،(8)النبطالعرب

الأتفاق)!(.هذاإلىتشيررمزيةصورةعليهوجدت،ايامهفيضربنقدعلىعثروقد

بمنصبح،!"ة،*!()أنتيباتر-2ق.م(47)سنةحواليفيقيصر()يوليوسعئنوقد

منكثيررأيفيعر!(5)والإدوميون،())دوميأصلمنوهو،()اليهوديةعلى("3)25(ةمم!حه

3-

4-

أثناءفياليونانبملوكمتاثرأالنبطملوكمنالنقودضربمنوأولالأنباطم!وك(شهرق.م(:62-!7)الثالثالحارث

ويتوسعوامممككاتهمحدودليمدواللأنباطالمجالهياتوانت!ماراتكبريبفتوحاتاسمهاقترن.دمشقى!عس!طانه

.الأنباطلسلطةالحقيقيالمؤسمىالنالثالحارثيفذ.وفلسطينسورياليواليهودالسلوقيينحسابى!ع

فيليب.،حتي؟7هص.(ت.د:)بعروت.العلمية.مط.اليهود!يوسفوستاريخ:اليهوديكربونابن.يوسفوسينظر:

.489صا،8جوف!سطين.ولبنانسوريةتالض

نوح(،بنسامبنارمبنمايشبن)نبيطولدمناصلهموان.النهرينبينماسكانعلىتطلق)نبط(كلمةان:النبط

)نبط(ك!مةتصريفوأننوح(؟بنسامبنأرلهخشيذبنشالخبنعابربنلهالغبنأرغوبن)شاروخولدهموقيل

يخرجالذيالماءوهوالتقدير.فيوالحبيشكالحبشوالنبيطوالنبطوفبوط.أفباطوالجمعنبوطأ،ينبطنبطمن

ماؤها.حفرتاذاالبنرقعرشا

تهنيب:(ـه282)تاحمدبنمحمدمنصورابو،الأزهرية439ص.7ج.العينكتابالفراهيدككا.ينظر:ل!تغصيل

المصرلهةالدار-العربسجلمط..البجاويعليمحمد:مراجعة،البردونيمي!علاعبدبناحمد:تحقيق.ةغ!لا

.57ص.،جبغداد.تا"البغدالهيكا،الخطيب؟37صه.38ح.د.ت(:)القاهرة،والترجمةل!تاليف

.4،-40صص.8ج،العربكاررءفيمحاضراتأحمد.صالح.العلي

الحسا(.واليوجنوبالأردنشرقي)جنوبالقدماءالميتالبحرشرلهيوجنوبجنوبمنطقةسكانالادوميون:

!سحاقابن-)عيسووهو"لوم(الي()التناخالقميمةالمصالروتنسبهمالميلاد.قبلالثانيالألفونهايةمنذقطنوما

ويعطي،العبرانيينوبينبينهمطويلةصراعاتطييشيرالقميم:العهدفيالأحمر.)اروم(:ومعنى.(ابراهيمبن

عليها.الالتفافالىاضطرهمماف!سطينالياراضيهمعبور(السلام)عليه)موسى(محاولةرفضهمعنم!ومات

بدولاسو6لهمالجفمةدنعاليالالوميوناضطرالحميثة.دولتهمعهدلهيالشامبلادفيالآشوريونتقدموعندماهذا

وعندما.فلسطينمناطقبعضفيلهمالمناوسةالثورلت)خمادفيالآشوريونالملوكاستخدمهمكماالحنكلقة.هذه

ى!عوقضىق.م(.5!6)سنة)القدس(اورش!يمطىق.م(562-مكا5)(الثانينصر)نبوخذالكلطنيالملكاستولى

.للأنباطاو!ضخالميلادقبلالرابعالقرنمنوبدءأاراضيلأ.مناجزاءالالوميونقطنيهودا.مممكة

الأخبار.سخرة(8-23:7).(،2:2).التثنيةسفر؟(،9-36:8)التكور!.سفرالمقسى،الكتابينظر:شفصيل

مئمعوبسلسلةالادومعورن:مكرمماجدةبئلهرشى.(22-49:7)ارميا،سفر؟(28-،25:4)العمد.سفر؟(،3:،8)

:م.د)..د.مط،المقدسالكتابفيالأمماجناسجونله!:،المنشاويبعدها؟وما،صد.ت(.:م.د)المقسى.الكتاب

بعدها؟وما3ص.(م20"2

83ء،"ء6،+:!وواحك!ط،ءل!احأىل،5،رمهـ9)(هـ*،44،8!5،.
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الاسلاميوالفكرالمسيحي،لفكريين،لحضا!ةال!ملا

تاريخفيمعروفةأسرةومؤسساليهود،ملك(")الكبير()هيرودالملكوالدوهوالعلماء.

.(8)كبيرةاسرةمنعربيوهو،(ح3"305)اسمهرجلآعئنكماالهيرودية(،)الاسرةاليهود

منالاستفادةقاعدةالىبعدهممنالبيزنطيينسياسةثمالرومانسياسة)ستندتوقد

وذلكعنها،والدفاعحمايتهاالبيزنطيينأوالرومانعلىيصعبالتيالمواضعحمايةفيالعرب

للدولةبالو!ءن!دياللذينأوالمعادينالأعرابهجماتصدوفي،الصحاريتخوممثل

.(9)الساسانيونوهملهمالمعادينالأعرابأولثكحلفاءومهاجمةايضأمهاجمتهموفي،الساسانية

وكان)معن(.اي)معنو(إسمهعربيةقبيلةسيدالرهامنمقربةعلىكان

لمكالمتهإليهحضوره(م4،7-98)()تراجانالقائدطلبولماسنجار.مدينةيحكم

فييشككانالقائدلأنذلكله.أظهرهاالتيالودعلاملاتمنبالرغمطلبهيلبلم

علىالرومانفاستولى،بعيدةمواضعالىوتراجع،عليهيقبضأنفخاف،نياته

.!3)الأصليينبسكانهاواختلطوافيهاالعربنزلوقدله.تابعةوكانت(5))سنجار(

النبطية.زوجتهمن(الادومي)أنيباترادب!وماسيابنهو)همرردس(.او)هوردس(:(.مق4-37)الكبيرهيررد

الىشمالأالجولانهضبةمناستطالمنطقةعلىنفؤةبسط.اليهوديةك!ماصبحثملي!جلاعلىحاكمأعين

ا!ئشهر.الرومانيةللامبراطوريةامينأحليفاكانىلهخدواقت!ط.يأ،ثقالهيأ)زدهارأحكمهاسامتمكلجنوبا.الميتالبحر

ينظر:ل!فصيل.(سليمان)هيكلالسمصالكبيراسقسىالمعبدبناءمنهاالفاخر؟،البناءبمشاريع

3"8ءأ*لهوم*ىف!6،ع3:،ا"2!م،*ةمما"ه،46ر6*88*4!3أ6*،5،("6*ه+"!لوحه*"ة*+*لا،*،ء**!"ةه*51

!!ل،أ94ة*،!م35!ل50(،وع!)"!!.،5-20ةلثلافى844".+.:*86*،"،ىف(8+ء*"!*4"4ء"!0016همح.مه

(5ء*ح:،و!24!،72.

ا"ء**"اع+آءل:6،1مم"8!!!يآ"لاأ**ع"ة"53مم8ول*،3أ،8.(!+ع3أ6":2ههىف)ـه!.،79

،(م،952)بيروت:.والطباعةل!نشرالكشا!دارمط..مطولالعربتاريخجبرافيل:وجبور!الوارد.وجرجيفيليبضي.

.63-62صص.(م،973:)بيروتالفكر.دار.مط،ا"سلاملهبلالشاملهي!عرباحمد:محمد.باشميل؟!56،2صص

لن:ويقودونعال.جبلدحففيوهي!أميالثلانةالموصلوبينبينهاالجرير6.نواحيمن8مشهورممينةسنجار:

سنجار؟فسميت.8عليناجارجبلسن+هذا:(السلام)عليهنوح.فقالعليهرستقد(السلام)عليه)فوح(سفينة

.263-262صص.3مجطب!طن.ممجم،الحمويياقوتينظر:ل!تفصيلبانيها.باسمسنجارسميتانماوقيل

منشورات.مط.اركانابو.جلهؤادوداغر.ملهريد:ترجمة،العامفىلحضاراتتارر:جانيناوبوابه.اتريهايمار.

الرومانية-الامبراطو!يةتا!:.مرستوفيزى.؟426-425صص.2مج.(م،986)بعروت:،2ط،عويدات

)القاهرة:.المصريةالنهضةمكتبةمط.،سالمس!يمومحمدعليزكي:ومراجعةترجمةوالاقتي!ادي،الاجتماعي

الحضر-مبدالد:ماجساشسس.؟327ص.5ج،العربيالجخستاتعزة.محم!،دروزهة8،2ص،2ج!(م،957

.56ص.(م8988)بفداد:والأثي.العلميالتراثاحياءمركز-بندادجامعة.مط.العربيةالعاصمة

-"-مم
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العر*،وبلا.الرومانبينلهحضريطتواصللالتوحيديةالديانات+اثر8الأول"النصل

القيصرقيام،العربجزيرةشؤونفيالرومانتفخلعنيذكفوما

فيتوغلت(م20،)سنةفيعسكريةحملةب!رسال5(")(سفيروس)سبتيموس

الأمبراطورأوجدهاالتيالمملكةمنتقدمتقدكانتولعلها.السعيدةالعربية

وكان؟(العربية)المقاطعةباسمتعرفوالتي.اشبطمملكةحطامعلى()تراجان

.(8)(سفيروس)سبتيموسالقيصرإبنالحملةقائد

الذيالقيصر)سمالىتشرلممواردفيالحملةهذهعناخبارورد!وقد

)قيصر(.لفظةبذكراكتفتاذ،السعيدةالعربيةعلىالحملةتلكبتجريدامر

فيالسكانينبالعرباولآفادحةخسائرانزلتالقيصرجيوشانمنهاويظهر

ويراد،(الخيام)سكانأي(3اممح*ةلو!-)سكينيتهبالمواردتلكدعتهموقد،البادية

سنةفيوذلك،السعيدةالعربيةبلغتحتىالجيوشتلكسارتثم،الأعراببهم

.(!)(م،98-،96)

قوانين)كتاببايضأالمسمىوهووالقدر(القضاءفي)بحثكتابوفي

نأالىإشارة،(م222)و(م،54)السنةبينفيماعاشالذي)برديصان(5البلاد(

(ل!أوريجانوسصروالمط(الأول)ديمث!يوسالباباكان:(م882-،93)()ساوروسسفمروسسبتيموسالقيصر-،

يقضيمرسومأسفمروس()سبتيموساصدر.ت!صمطمنالمسيحيين!ضطهادادولةثبنيشاهدمناولهو

سنةفيالفرضلهذااصدرهالذيالمرسومطبقوقد.المسيحيةالىالتحولالسبلوبكللهورأيخوتفانيجببانه

مدرسةوأغلقتواليهود.واليونانيينالمصريينبينللاختلالهاتاعتبارهدونوذلكمصر.لهيوشدةقو6بكل(م202)

.اخرىاماكنفييعكقونكانوامرشهامنالرغمعلىالاسكندرية

؟57ص،2ج.(ت.د)ميمر:ال!غافة.دارمط.يشيصة.أباءموسوعةلهرج:ل.اع.المسيحعبدينظر:ل!تفصيل

الشرقية.المسيحيةتار!:سوريالعرش.عطية؟،،6صافريقيا.شماللهيالمسيحيالتراث.روبين.دانيال

مجتمع:نسيمجوزيف،يوس!ة38ص،(م2هه5)القاهر8:ل!ئظفة،الأعلىالمج!سمط.عبيد.اسحاق:ترجمة

.العبادية85ص،(م،975)الإسكندرية:الاسكند!ية.جامعةمط.المسيص،العصرفيالاسكنصرية

ص.(م،975:)الاسكندريةالاسكنمرية.جامعة.!اغريق.مطمصريونالبطلص-العصرفيالاسكن!رية:ميمطفى

.73-6"ص

.4،-4صهص.8جسرب.تاتفيمحاضراتأحمد.صالح.العلي-2

.423-42صهص.وف!سطينولبنانسوريةىف!ات.فيليبحتي.-3

-،5،-
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الاسلام!والخكرالهسيحيالفكربينالحضاريةال!ملات

أهلهاقوانينأبطلوا،ايامهعنبعيدغيرعهدمنالعربيةعلى)ستولوالماالروم

.الأعرابيأ(8)بالبرابرةيقصديظهرماوعلى.(")البرابرة

انهمالمؤرخينبعضيرىرجالأسماءالرومانيةالإمبراطوريةتاريخفي

ميا-و)يوليا،(،*)أ*!ه*ة**-دومنا)يولياهؤلاءمن،عربيأصلمنكانوا

مامية-)يولياو،(م222-ى)*ع*6!1)(2،8-)ايلاكبلو،(آال)أ*س!ة*3*

،(م235-3ح7كهددح!)ح***4ح3)(222-ألكسندرو)سيفيروس!أ)دال(،لو*++*ح*

(م249-ع4أ)أ"*5)(244-(!))فيليبأما.عربيةدينيةأسرةمنرأيهمفيوكانوا

نفربرزوقد،(العربي)فيليببعرففقد5(م249-242)امورعرشتولىالذي

.(5)الرومانيةالأمبراطوريةفيممتازةمراكزونالواتدمر،ملكة)الزباء(أسرةمن

عنوالدفاعالطرقحمايةلغرض،العربالجنودمنكتاثبالرومانكؤن

النظاميةالجيوشعلىيصعبحدودوهي،بالبواديالمتصلةالطويلةحدودهم

.(5)النظاميةشبهالعسكريةالتشكيلاتهذهتكوينالىعمدواولذلكحمايتها،

لأح1*ء(س"ةأهكه6اأ!عا!ل"3لا3ة"6لأ+"(،95.)فى!!50

كثرتولذلك،الليبيةالمصريةالحدودى!عيقيمونكانواالذين)الأمافئ(.بالبربرهؤلايلغبالبربر:-البرابرة-2

لرطانتهم.بالبربر.سمووقيلةالرهبانتموعنفضلأوالدمار.الخراببهافالحقوا.المصريةالأثرةعلىغاراتهم

:رؤوف.حبيب!8صه،خ!دونىفىبنتاء.خلدونابن؟،64ص.،ج،اليعقوبيتا!،اليعقوبيينظر:للتغصيل

؟79ص.(م8978)مصر:.المحبةمكتبةمط..العالمعلىالانسانيةو،ثارهمامصركلوالديرتالرهبنةتافى

دله!.مطمتاؤس.الأنبا:وتقديممراجعة،باؤها(،-انظمتها-عمارتها)تاريخهاالنطررنواديمنير:اديرة.شكري

.86ص.(م2!م8)مصر:.()السريانالعذراء8السيد

وكانالمولد.عربيكانوالدهلأنهبالعربيعرفوقد.(العربي)فيليببالمعروف:(م249-244)هيلفوس-بي!يه-3

مراتباعلىالىاوصلتهكبيرةمكافةلهوأصبحتفيه.وتقدمالرومانيالجيشدخلثم.بصرىفيوترعىنشاقد

.ر!ييقوهي.الدولة

.69ص.3ج.الاسلامقبلالعربتا!لهيطمفصلجواد"عل،؟694.7،9صص،،جوالملود.الرسلتار!.الطبر!ينظر:

5أ+همر*،*".:*!،!"س!*!س!س!3أول("فىبمو8*1051صر!ج،،4ء،،.به

،،أ"حاة!ط:،،أفى"ه+3،0كعش!م*04*:"كو،4ء!!7ءله!.

.مطولالعربتار!ولأخرون(.لهيليبحتي.؟63-62صصلأسلام.قبلالشامفياحمد.العربمحمد.باشميل-5

.56.82صص
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.بر!لاوبلادالرومانبينالحضاريالتواصلليالتوحيديةالديانات+انر8الأول+الفصل

أمذالذيالمنبع،الإسلاميالفتحالىتأسيسهامنذالإسكندريةكانتوقدهذا

فيالشرقبلادعنعلممناليهاحتاجوابماوالعلموالحربالسياسةرجال

منشآهاوعنالبضاعةعنيبحثونالمالأصحابالتجارتجمعفيها.افريقية

الرئيسيةالأسواق!ءالىالبضاعةمواطنإلىبنفسهذهبمنفمنهموأسعارها،

.(")الإسكندريةتجارمنأخبارهاتسقطمنومنهم،المجهزة

خبرواالذينالسفنربابنةمطافنهايةالغالبفيكانتالإسكندريةوفي

ومنوآسيا،أفريقيةعلم:العجيبةالغريبةالبلاداحوالعلىووقفوا،وعركوهالبحر

مكتبتهاوفي،أرضينمنوراءهاوماالبحارأخباروالعلماءالتجارتلقفأفواههم

الأخباريتجسسونكانواالذينوالجواسيسالأساطيلقادةتقاريرحفظتودوائرها

الخطورةمنغايةعلىتكونأنلابدتقاريروهيالبلاد.تلكوشعوبأحوالعن

)فالبيزنطيين()،(.الرومانثم)الإسكندر(خلفاءعندوالأهمية

تلىص(:،،مملحش،

منبالرغم،العربمنتدمرأهلغالبيةان،الباحثينمنالأعظمالسواديرى

البتراء.بترا-نبطشأنذلكفيشأنهم،الآراميوبالخطبالآراميةلمعاملاتهمكتابتهم

فيالواقعةالخصبةالمناطقعلىتستوليأخذتالتيالعربيةالقبائلأنيرونوهم

لغةكانتلأنهاوذلك،بالآراميةكتبوا،البابليةالدولةسقوطبعد،كنعانأرضشرقي

.(9)الفراتمنالغربالىتمتدوالتيالواسعةالمنطقةتلكفيوالثقافةالكتابة

.99ص.(م،993:)القاهرة.ل!كتابالعامةةير!يملاالهينة.مط.الذهبيالأسكندريةعصر:نبيل،راغب-،

صص.(ت.د:م.د)والنشر،للدراساتالعربيةالمؤسسة.مط.سربية8والحضارالمسيحية:!ئمحاتهجورج،قنواتي-2

.97-9،صص.الذهبيالأسكنصريةر!ع،نبيل.راغبة68-66

دارمط.القيطمي.محمد:راجعهبكر.يعقوبالسيدقرجمة:.القديمةالساميةالحضاراتسبتينو:،موسكاتي-3

دار.مط.لاسلامقبلفىلعربتاررفي:لو!غزسعدالحميد.عبد؟204-203صص.(م،9!6)بيروت:.الرقي

أفقا.-نبعقربالمكتشفةالتدمريةالمذابحجعفر:والحسني.جان؟ستاركية،5صه.(م،976:)بيروت،النهضة

-!ه،-
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،!صعصوي!مكرلثسعصهفكربينةهل!ضحملهضلات

الأصيلة،العربيةوالكلماتالمصطلحاتبعضالكتاباتبعضفيوتظهر

هيثقافةتدمرفيفأنارامية.أصناممععربيةأصنامأسماءفيهاوجدكما

فيهاعليهاعثركتابةواقدم،ولاتينيةويونانيةطراميةعربية:ثقافاتجملةخلاصة

.(")(م.ق9)سنةأي،السلوقيالتاريخمن(304)سنةتاريخهايتجاوزلا

الجيشمنسزحواالذينالجنودجمعواالتدميرينانالأخبارفيوجد

الرومانيالجيشقادةضعفأووالفوضىالاضطراباجبرهمالذينأوالروماني

وصارجيدآ،تدريبأدربجيشأمنهموألفوا،الرومانجيشفيالخدمةتركعلى

والطاعةالتدريبحسنمنبهتميزبماالأعرابقواتعلىمتفوقةمقاتلةقوة

لهمووضعوا،الباديةأبناءعلىالهيمنةمنالقواتبهذهطستطاعوا،والنظام

لهذهكانأنهالكتاباتفيوردفقد.الحساسةالضروريةالمراكزفيحاميات

وفي،(م225)و(م238)سنةفي(عاناتا)(")(عانة)في(ولاة)*أ،ةحاميةلمدينةا

و)07،م()8(.(م،68)سنةفي)دورا(وفي،(م،32)سنةفي(3))الحيرة(

واتمرر!نى.تممر:عشان.البنية248245صص.7مج.(م،957:ق!ثس).السوريةاثريةالحوليات-مجلة

محاضراتاحم!صالح،لعلي..98-ء6صص.(م،97ـه،)دمشق:القوميوالارشادالثقاهةوزار8منشوراتمط.

.46ص."ج.العربثاتفي

ص.8جلأسلام.قبلالمر*.جرجيزيطتة234-227صصالتالض.لهيواليهودالعربمفصلاحمد.سوسه-8

.!9-88صص.الشاميلادثاى.اسطعيلاحمدعلي.ة92-98ص

وبها،لنور8حديثةقربالفراتنهرعلىمشرفةوهيمجون8.اعمالمنيعدوهيت.الرقةبينمشهوربلد:عانة-2

حصينة.ق!عة

.72!ا.4مجتط!بلامعجم.الحموييالهوتستد:للتفصيل

.*يتصلكانفارسبحرانزعموا.النجفلهيقالموضعى!عالكولهةمناميال*ثةعلىكانتمدينةالحم!8:-3

.الشاموب!يمنهاالتيالبرر!ةوسطلهيوالسديرميل.نحوملىلهشرفىيليمطمنهابقرله!لهخورنقوبالحير8

.33"-!هـ23ص!2مجت"د!بلامععمطحعوي.ياقوتينظر:للتدصيل

.،ج.مطولالعربثالضولاخرون(.لهيلييحتي،145صا!طم.لهبلالشامكلالعربأحمد.محمد.باشميل-4

)العوصل:والنشر.للطباعة،لكتبدارمط.ا!طم.لهبلالعربثا!لهيالوسيط:يحيىهاشم.الملاحصهـ90

."72ص.(م8994
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هعر*.وبلادمومانبينلهحضاريمتويصلللهتوحيدلهةلهمطناتاثر5+لأول+لهفصل

التحقواالذينالمرتزقةالتدميرينالجنودمنفرقأالرومانكؤن

خاصةبصورةالغازيةالقبائلقتالفيمنهمفأستفادوا،الرومانيبالجيش

المواضعهذهفيالقتالعلىولقدرتهمبهالخبرتهمالبواديفيالقتالوفي

خدمتهمفيكانومنالساسانيينقتالفياستخدموهمكمامنها،وتمكنهم

خيرةمنأيامهمفيفكانوا،الرمايةفنفيالتدمريونو)شتهر.الأعرابمن

فيأشتهرتمنهمكتائبوألفواالرومانبهماستعانولذلك،بالسهامالرماة

.(،)الحروب

منقوة(8)(الثاني)أذينةألففقد،كذلكبفرسانهمالتدمريونوإشتهر

منصفاثحومندروعهنواقيةبأسلحةجهزها،اعدائهلمحاربةالراكبةالقوات

القواتهذهاكتسبتوقد،قدمهأسفلالىرأسهأعلىمنالفارسيلبسهاالمعدن

.(!أوالرومانالساسانيينمعحروبهافيواسعةشهرة

فيهاالسكنىوفضلتفيهاأقامت،ورومانيةيونانيةجالياتتدمرفيوكانت

كما،المدينةسكانمنصارتحتىالمدينةأهلبينأقامت.الاخرىالمواضععلى

قبليكونقد،بالضبطمعينغيرزمنفياليهانزحتيهوديةجالياتفيهاكانت

قهللهعر*ض!اتهيطوسيط.يحيىهاشماسلاح.؟،20-8،9صص.الشامبلا.ممنهيومارتن.ا.نولدجونز.-8

المصالرضؤفيالعر*جواد:رضاالهاشص.ة73-7،صصوالتدمريون.تدمر.عدنان!البني؟،72ص.الاسلام

.643-640صص)بفد(د:هـ79،م(..22العدد.الآدابكليةمجلةالس!عارية.

الحكمتولىالسميدع.بنيمننصور(!اونصربنطلاتوهيبنحيرانبن)اذينةهو:(م266-25")اللانيانينة-2

خلالوذلكننقدمر.فيكبير6تفييراتيحدثاناسثطاع)حيران(.اخيهمخمكلبعد(م266-258)سنةتدمرعلى

،2ج.والم!وكالرسلتات.الطبريينظر:للتفصيل.الرومانيةالامبراطوريةع!يهتغدقهاكانتطتيالكبير8العطايا

.86ص.2جالجوهر.ومعالنالنمبمررجالسمعودي.ة32ص

لهروخ.هـ؟4ص،لشام.بلادثات.اسماعيلاحمدعلي.ت232صالظر!.فيواليهؤلهعربمفصل،احمد،سوسه-3

فيمذكرات:ابراهيم.جمعة؟7067صص.(م،984)بووت:.2طل!ملايين.العلملهار.مط.الجاهليةتاتعمر:

جرجي.!طنى.ة40-ىف8صص.(م،965)،لير8:طح!هثة.لهطباعةلهلرمط.يلاسلام.ومم!ولهجاهليالعرله!ثات

ص"ه".!لا!8قكمر8
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الاسلاميوالفكرالمسمحيالفكربننالحضاريةالضلا!

التبشيربأعمالقامتللإتجار،بأمدالرومانأيدييف،!")(م70)سنةالقدستدمير

،القدسالىالمتهودينهؤلاءمنقسمورحل،منهمأناسفتهؤد،السكانبين

.!!)دماب(")الهيكلخرابقبلفيهاوأقاموا

الباديةمنمنعزلمنزلمنمنزلتهارفعمنالصحراويةالمدينةهذهتمكنت

لعبادةخطيردينيومركز،الأولىالدرجةمنمدينةمكانةالىالقوافلبهتنزل

وأثمنهاالبضائعأنفسفيهتكدستللتجارةوسوق،الباديةاعرابإليهيحجالأصنام

البتراءسقوطبعدولاسيماوالجواهر،والفضةوالذهبالأموالرؤوسفيهوتجمعت

.(4)التدمريينأيديإلىأسواقهمفأنتقلت،ملكهموذها!،الرومانبأيدي

وكراديسفرقأمنهموكؤنواالتدمريينالمحاربينمنالروماناستفاد

)دورا(عنالدفاعامرفأودعوا،البواديفيالممتدةومصالحهمالطرقلحماية

أقامهاالتي()الفنادقحراسةمهمةوتركوا.العشرينالتدمريالكردوسإلى

منالقوافللحمايةذلك،التدمريينالرماةكراديسإلىالطريقعلىالرومان

والسالبين)3(.الطرقلصوص

وقالمربنة؟سقيابحذاءمعروفانومحالمزينةجبلانوآر؟قدس)الأزهري(:قالنجد؟بارضعظيمجبلالقسى:-،

و)فذس(:.المقدسللبيت)سم:والقدسالأسود.وقدسالأبيضقسىالقدسان:لهمايقالجبلانبالحجاز)عزام(:

.الحمويياقوتينظر:للتفصيل.القدسبحيرةتضافو)ليه،(حسنةبن)شرحبيلفتوحمنحممىقرببالشامبلد

.3،،ص،4مج.البلدانمعجم

شديد.ة.ابعمكان:الهيكل.العباديةوطقوسهمشعانرممولاءالبشريقيمه.للآلهةمقاماوبيت)معبد(:الهيكل-2

احجارمنعندممماارلهعالناسلهيهيضعاسارة.دقيقوالهيكل.والملكالآلهةلتكريملانقمقاموشتبر.الزينة

.،59ص.الدينيةالمصطلحاتمعجماحمد.خ!يلخ!يل.ينظر:ل!تفصيلواخشاب.ومعادنكريمة

تافىلهيمحاضراتاحمد.صالح.العلي؟444-443صص.،ج.وف!سطينولبنانسوريةتات.فيليبحتي،-3

.،،8ص.الاسلامقبلالعربتافىالعرفى.عبدالسيد،سالم؟5،-50صص،8ج،الاسلامتجلالعرب

قبلالعربتارفىفيمحاضراتاحمد.صالح،العلي؟92-،9صص.،ج.الإسلامتجلالعرب.جرجي.زيدان-4

.53-58محا!ا.8ج.الاسلام

.8ج.مطولالعربثاءولأخرون(.فيليبحتي،ة45ص.الاسلامقبلالشاملهيالعرباحمد.محمد.باشميل-5

.،72ص.الاسلامقبلفىلعربثاءلهيالوسيط.يحيىهاشمةاليلاح،98ص

-)8-هـ
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+العربوبلادالرومانبينالحضارياقواصلليالتوحيديةالدياناتاثر5،الأولءالفصل

فكان،الحكمإدارةفيوطرقهموالروماناليونانب!صولتدمرتأثرتوقد

رئيسوله،والتشريعالقوانينسنسلطةله(3ع*!(*5))شيوخ(مجلسللمدينة

وديوانحول(4ه*،ح5)شيخانالإجرائيةالسلطةعلىويشرفاعضاء.وجملةوكاتب

(43*لأعحة5)الوكلاءبعضفيهافينظرالقضائيةالسلطةأما.حكامعشرةمنيتألف

.(")العمالمنوغيرهم

-"الزياء":

فيويعرفاللات)وهبابنهالى(الثاني)أذينةمقتلبعدالملكإنتقل

عليهالوصاية)الزباء(امهتولتلذلكقاصرأ،وكان)اتينودورس(.باليونانية

وهيأته،والفروسية()اللاتينيةفعفمتهالرشد،سنيبلغحتىالملوكبأدبوتأديبه

الدولةلتهذبوسعت،الفرسأكاسرةأوالرومانكقياصرةكبيرأملكأليكون

لابدكانلذلكلتدمر،خاضعةتكنلمواسعةاماكنعلىنفوذهابسطووتوسيعها

.(8)الرومانوبينبينهاوتصادمإحتكاكحدوثمن

واشارجميلأ،وصفأووصفها)الزباء(علىبولير()تريبليوسالمؤرخأثنى

وتتقن،اللاتينيةوتحسناليونانيةتتكلمكانتانهاوذكروقابليتها،مقدرتهاإلى

.،جوف!سطين.ولبنانسوريةتات.فيليبحتي.؟77-76صص.الشامبلادمدن.مارتنهيوارنولدجونز.-،

.238ص،التا!يخ!يواليهودالعربمفصلأحمد.،سوسه.436ص

الجوهر.ومعالهنالذهبمروج.المسعوديبعدها؟وما345ص.،ج.التاريخلهيالكاملالأثير.)بن-2

تاريخولأخرون(بي!يهلحتي.ة،08ص،الاسلامقبلالعرب،جرجي،زبانبعدها؟وما92ص!2ج

زك!دافيمحفوظمخطوط.القديمالعر*تاريخ:اللهعبدالمفير8.ابنة99ص.،ج.مطولالعر*

والتدمرلون.تدمرعدفان!.البنية،5،ورقة،،988الفلمرلم!24030الرقمتحت،للمخطوطاتالوطني

العر*مفصلاحمد..سوسه؟8صهه.الاسلامقبلالشامفيالعرباحمد.محمد.باشميلة79ص

.232ص.التالقلهيواليهو.

"أ11أ5+:!51+،."ه*،مح!*ه"أ8.ما(*48*:،لهو78!!.،21"،،5.

-07،-
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ا!مملاصوالمكرالهسيحيالفكربينطحفريةالضلات

المسافاتوتقطع،المملكةبشؤونوتهتم،طلاقةبكلبهاوتتحدثالمصريةاللغة

جيشها)"(.رجالطليعةفيالأقدامعلىسيرأالطويلة

وأنهاالملوكسلالاتمنمصر،منانها)دعتالملكةأنتفيدرواياتهناك

وأنها،بطلاقةالمصريةتتكلمنفسهاكانتوأنها،(8))كيلوباترا(الملكةصلبمن

الشرقيةالأممتواريخمنقراتهمافيه)ختصرتيدها،بخطكتبتهكتابأألفت

مصر)فى(.تأريخولاسيما

)كاسيوسالشهيرالفيلسوفمموعاصمتها،الىالفكررجالمشاهيراستقدمتوأنها

،(5زالمحدثةالأفلاطونيةمذهبعلىفيلسوفأوكان.(م273-220)(لونجينوسديونيسيوس

مقممته،:(م،405هص/88)تالحضرميمحمدينمرحمنعبد.خطونابن،9ص.3ح.والتبيينالبيان.لهباحظ-8

تحقيول:لهعرلهلأ.*تمعرفةلهيالأر*فهاية:(م8488هـهـ/2،ت)دمحاالعباسابوطقلقشني.؟26،ص.2ج

-328صص.(م،99،:بمروت-)!قاهر8.فىط.ال!بنانيالكتبودارالمصريلهكظبدارمط.ايبري.ابراهيم

ة،08ص،الاسلامقبلالعر*تات،جرجي.نا!يزة232صالتاىفىكلواليهو.العربمفصلاحمد..؟سوسهفى29

.،55ص.ا!سلام!بلالعر*احم!محمد.باشميل

لهاتخذوها.والكتابالشعراءاليحببتها.خاصةبجاذبيه!ميزتوعظيماثه.التاتملكاتبينمنك!يوباترا:-2

بشخصيتهاتميزت.خاصةبصفةوالمرأ6.بعامةالانسانعنفكرتهماواقريخيةرزاهمعنل!تعبيرمنطلقأ

،لأد*لهيكليوباتراحسن:محمد.اللهعبدينخلر:للتفصيلعصرها.عظماءعلىضخمكاثيرذاتوكانت.8الفرسد

م!صماحمد:،شوقيبعدها؟وما5ص.(م،97،)مصر:والنشر.للتاليدالعامةالمصريةسينةمط.والتاهـفى.

بعدها.وما5صد.ت(.)مصر:..د.مطكليوباترا.

لهبل!لعر*ثاىالعقش.عبدالسيدسطم.بعمما؟وما92ص.2حلهجوهر.ومعالهنالذهبمرىطمسعولككا،-3

."هـهص.لأسلام

الئالثالقرناواكلفي!لاسكنصرلهة.لهيورسميالهميلالي.والثانييلاوللهقرنمنلهيابتداتلهمحد*:"لاطوفية-4

الفلسفةلهيتياراتمنسبقهعماجماضديدأتميزأيتميزانوكاد.اليونانيالفكرجميدتيارغزاعنمماالعيعي.

لهثلإت.الوحطاوممبدااولأطكاننات.كلثرجع!يىكونينيشظصب!لاثلهحمي!ة!لاطونيةاعثقدتاليوفافية.

ميشالابرص،ينظر:للتفصيلالمب!ا.منتاتيوالحكمةالنفعى.واخيىأ:.ةم!كللالمشابه،لعقلاوالحكمةى

ومابعمما(64ص.(م،997)بعروت:البولسية..مط.(م325)لالأولنيقيا-لأولالس!كونيالمجمع:أنطوان.وعرب

كاكه؟،8ص.(م،983)القاهر8:.الأمم!يةالمطابعلشوونمعامةالهينةمط.مم!سفي،المعجم:ابراهيممدكور.

.75-68صصالآروسية.ح!طر،عليصى.!

-"-لهه
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العر*+وبلادالرومانبينطحضاريالتواصللالتوحيديةالدياناتاثر5+الأول+الفصل

واستضافتهعاصمتهاإلىالملكةإستقدمته،("))فورفوريوس(الفيلسوفأصدقائهومن

فقتله،قتلهفيسببأذلكفكان،مشورتهفيلهافأخلصلها،مستشارأوجعلتهعندها

.(9)الرومانعلىالملكةيحرضكانانهلاتهامه،"!))أوريليانوس(القيصر

العقائداصحابمعمتساهلةالفكر،حرةتكونأنبدلاهذا،شانهاوملكة

بممارسةتمتعتاليهودمنكبيرةجاليةعاشتالوثنيةتدمرمدينةففيوالآراء.

التدمريون،بهايتمتعكانالتيالمواطنةحقوقونالت،حريةبكلالدينيةشعائرها

القيصرأيديعلىالقدسخراببعدخاصةفلسطينمنمهاجرةمدينةالىجاءت

.(4)(م70)سنةفيللأأ"(3-)تيتوس

حكمأيامتدمرفيكانواالذيناليهودعددفيالمؤرخينبعضبالغ

أن)أثناسيوس()3(القديسوزعم،المدينةسكانعددنصفبلغانهفزعم)الزباء(،

ل!!ورفورلوس()اف!وطين(تردسره.امينوكان.المتحمسين)اف!وطين(تلاميذأحدلهور!وربوس:الفيلسوف-،

عنفكتابه)!ورفوريوس(بينهالذيبالترتيبالنور.راتالمنوالهذاى!عو،المقصودةغيرالأخطاهتصحيحمهمة

علىاثينالهيالبلاغةدرس.-الحاليةصور-القديمةالفينيقيةتيروسمدينةمنلهيلسوف.وهو..أفلوطين"حياة

لهيالصوفيةالسريةنرل!شطتبنيهفي)فهـرلهوريوس(تمادى.(لونجينوس-)لونفينوسالشهيرالفيلسو!يد

.(المقدسة)العم!ية)سمع!يهق!طاالديبالسحر،الايمانالىذلكبهادىحتى.الحديثةا!لاطونيةمذهب

الفمسفةتارفى:اميل.برهييه؟7،2-6،2صص.والرومانالإغريقالكتاباعلام.احسانالملانكة.ينظر:ليم!فت!ل

.(م،982:توريب).رشنلاول!طباعةةعي!طلادارمط..طرابيشيجورجقرجمة:،والرومانيةالهيلنستية4دس!فلا-

بعدما.وما243ص"2ج

اواكللهيالاتفاقهذاداموقدل!قيصر.والاخلاصالولايمينالمصررنحلف:(م275-270)اوريليانوسالقيصر-2

مزدوجةصور8النقداحدوجىعلىضربتوقد.(م27،)و(م270)سنتيفي)او!مليانوس(القيصرحكمسني

صهـر8معالقيصرصور8ازلواجوان.(اللات)وهبوجهمع)اغسطمى(لقبحاملأ)أوريليانوس(الخي!مرلوجه

.الاسلامقبلالعر*ثاتليالمفصلجوا.،علي.ينظر:للتفصيلمصر.علىالمزدوجالحكمالىيشير)وهبلات(.

."27-8"5صاصه.3ج

.924-92،صص.،صهـه.3ج.لاسلامقبلالعربخس!اتفيالمفصلجواد..علي-3

+ولء:"8ا+لاة،0086ة،*ء58،قه"(هـ،"اله!7،،0!!!و.مو

)الكسنمروس(مباباشماسكان.(م296)سنةالاسكند!مةفيولد:(م373-296)الرسولياثناسيوسالقميس-5

اجلمن)اثناسيوس(جاهد.بالفعلتمماوهذاالمرقسي.الكرسيعلىبعدهبرسامتهاوصى،(م383-326)

المخالمين"محارباتبسبم!ك!ن.مراتخسىكرسيهعنوابعدنفيهتمحتىيرثؤكسياثمانعلىالحفاظ

-59(-
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الاسلأميوالفكرالحسيحيالفكربينالحضاريةالمملات

الكنائسدينهاابناءتهبلمتهودهامعولكنها،باليهوديةتدينكانتتدمرملكة

.())ومحافلمجامعلهملتكون

وهو(8)السميساطي()بولسهوالملكةهؤدالذيأن)فيلاستريوس(وذكر

لديها.عاليةمنزلةوله)الزباء(،الىمقربأكان(9)أسقف

)ائناسيوس(قركالاسكندري(،لأريوسقحريمفيهوقم،(م325)سنةالأولنيقيامجمعفيالايمانقانون-وضع

.(م373)سنةتوفي.وكتبمقالات!ع

.(م2004)مصر:.للطباعةهارمونيشركةمط.،البطاركةتاون:ساويروس.المقفع)بنينظر:ل!تفصيل

شركةمط.اسكندر،مكسيميخانيل:وتعليق)عداد.القبطيالعصرفيمصرحضار8مراد:،كاملة30-27صص

.60-53صص.(م2005)مصر:والنشر.ل!طباعةهارموني

8،هفى*ح.:رع،"!ل!!ل!"ةفى"أ*155+لأ!هآا!:"+بق!"كا08اء"!ن5!3!ل!،"لىلا5+،".لا،9*هـ2لا0،5!.

.70،!،550

(م200)سنةنحوالسوريةكوماجانيسوجةعامممةشميشاط.اوسميساطمدينةفيولدالسميساطي:بولس

كان.انطاكية!يالرسوليالكرسياليوصولهقبلالتوراةوعنولينهمطيهودعناشياء()بولسعردليها؟ودرس

ى!عالتربعمنبذكانهتمكنحتى،كمحامصيتهلهذاع!والمعارفالملومسلمارتقىترعىولعاولهقمروأ.سريانيأ

تات:منسييوحنا،5،؟الشماس،ورقة!القديمالعربكاتالمغير8.ابنينظر:ل!تفصيل.الرسوليالكرسي

مط..الكنيسةتاتلهيالنفيسةالخريمة:لسموذورس!،2صه.(م،924)مصر:.اليقظة.مط،القبطيةالكنيسة

انطاكيةالدمدينةكنيسةاسد:،رستم؟،64-،63صص.8ج،(م2و!2)الخاهر8:.ل!طباعةهارمونيشركة

يحيى:تدقيق.الساسانيينعهدلهيايران،رنر:.كرستنسن؟28هص،،ج.(م89!8:)بيروت.البولسية.مط.العظص

حيمر.عليهدىيى.كاكه؟2،3صد.ت(،)بيروت:،العربيةالنهضةدارمط..عزامالوهابعبد:مراجعة.الخشاب

."8!-"07صاصا،لآايوسية.

يمارسونلهالنين،البطريركعننانباو.النصارىرؤوسمنراسهوالجديد:العهدفي:(!!ملو5)است

لهييشرلهوناساقغةاوجوالونرسلواماالكنانس.احمىداخلمياشيوخاماهمالاشرافوظانف

الولاية.سلطانولممالعقيدهةمع!مواانهمايالكنيسة8رعاعن8عبارهم:ولأساقفةالكنانس.مباني

منابكنيستهفيالأسقفوينوب"لب!لرك.-نانبعنعبار8عندهمهووطظ!.الهمز8بضم:(و)اسقف

والشعب.والشمامسةالكهنةيخضعلهوارادتها،الأبرشيةمعتفعنوال!سؤولالراعيلههو،ثعاليالله

.خلدونابنة473ص،5ج.الأعشىصبحالقلقشن!ي،ة856ص.9جالعر*.لسانمنظور.)بنينظر:للتغصيل

النصرانيةشيخو..لوشى!اليسوعي؟،4،ص.6ج،العروستاج.الزبيدي؟233ص.،جخلمون.ابنثاديخ

المعرلهة.دار.مط.(ومطلبفنلكلعام)قاموسالمعارفدانر8:بطرس.البستاني؟89،ص.2جو،دابها،

منصور.؟40-39صص.المسيحيالايمانمعجمحموىصبحي!اليسوعي؟53صه.5جد.ت(.:)بيروت

.8صطظنوني.الحقسصطلحاتمختصرمعجميوحنا.

-5"(-
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،العربوبلادالرومانبينالحضاريالتوا!كللالتوحيديةالدياناتانر5.الأول+الفصل

إلىدعتالأخرىالدينيةالأموربعضوفي()المسيحفيآراءاليهونسبت

انالمبمعفوجد،(م264)سنةفيأنعقدالذي)نطاكية()مجمعفيمحاكمته

آراؤهفخرمواقبلأ،عليهحكمالذي)أرتامون()ارتاماس(تعاليمتشبهتعاليمه

تتدخلولم،الأسقفيةعنبعزله(م269)سنة)انطاكية(فيعليهحكمثم،كذلك

كماالسميساطي(،)بولستجاهالكنيسةرجالاتخذهاالتيالقراراتفي)الزباء(

.(")عليهكانماعلىوتركتهمركزهفيأبقتهبل،بحقهقراراتهمتنفذلمأنها

الكنيسةآباءوضعه،مختلفخبرالملكةتهودخبرأنالمؤرخينبعضويرى

وللتاثيرتعاليمهمنوالحطفيهوالطعنالسميساطي()بولسسمعةإلىللإساءة

يعمدأنيعقلولاشديدأ.عنبأخصومهمن)بولس(لاقىوقد.اتباعهنفوسفي

)المسيح(طبيعةفيورأيهمذهبهكانمهمأشخصتهويدالىكنيسةرجل

.(8)مذهبهإلىلههادخالهفيهللتأثيريعمدأنالمعقولبل،واللاهوت

السميساطي()بولسالأسقفان:خلاصته)تيودوريت(ذكرهآخرخبروورد

بالمرأةتأثرقدكانوأنه،باليهوديةالمتأثرةالملكةآراءمن()الثالوثفيرايهأخذ

.(9)الحضيضالىسقطحتى

رأيآأبدىالذيالرجلعقيدةفيطعنمنالخبرهذافيمايخفىلاوعيله

عليه.الآباءغضبسبب)الثالوث(في

الكنيسةثاريخ:يعقوبسويريوستوما.ة،2صهة82صه.القبطيةالكنيسةتارفى،منسييوحنا.الشماس-،

ص،8ج،اللهمدينةكنيسةاسد..رستم.،44ص.،ح.(م،953)بيروت:..طم.د،الأنطاكيةالسريانية

)دمشق:حمص..مط.المسيحيةالكنيسةتاررفيالنقيةالطرلهة:عيسىالخورياسعد.؟826-82صه

ديوسقورس!؟96-95صص.الأولالس!كونيالمجمع،أنطوان!وعربميشال.أبرص.46ص،(م8922

شركة.مطاسكندى!مكسيميخانيل:ومراجعة)عطد.المسيحيةتاريخموجزالصمونيلي:يسطس

.88ص.(م2003)مصر:.ل!طباعةهارموني

95،-ه،8.صص.3ج،!لاسلاملبل،لعربىف!اكفيالمفصلجواد.علي.-2

."65-"مه!اص.8،حالنفسيةالخريدة)يسوذلرما،-3

-"،،-
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الاسلاصوالفكرل!سيحيي!نكرفيالحضا!ةالعت

لتدمر.الفراتمنطقةيهودمنوبغضاءكراميةهنالكأنالبعضأورد

الفلسفيةالملكةآراءمنهاطهوره،إلىدعتعواملمنجملةهناكأنويظهر

تدمر،فييبثونهاوكانوابها،يحيطونكانواالذينوالكئابالفلاسفةوآراء

اليهودبينكبيرأنفاقأفنفقت،التدمريونعليهااستولىالتيالبقاعوفي

)"(عندالإلحاديةالآراءهذهفأثارت،الفراتنهر)الكالوتات(علىويهودوتدمر

الأحبار)8(والمتدينين)9(.حقداليهود

ونشوءاليهود،وغيراليهودبينتدمرفي)نتشرالذيالمختلطالزواجومنها

عنهنهىأمروهو.الإسرائيليينوققاليدالدينأضاعالزواجهذامنجديدجيل

للقيصرالفرساسرمننشاتالتيالسياسيةالحالةكذلكومنهااليهود.

ألحقتحروبمنذلكأعقبوماالفرسعلى)أذينة(وهجوم،(5))فاليريانوس(

بمعناهوالالحادالد.وجودينكرمنكلهولهالملحدواضحأ:المصطلحيبدومكحيد(:-)الحاد:الالحادية-"

يقولهمارلهضعلى.دقيقبنحوالكفر،يهـلفيما.ولكن،ن.فيالدينية8واللامبالاالكفريشمل:الواسع

فهوالحاد:ومصطلح.الدينيةتصوراتهكلصاللهوجوددلهضهوالمكلحيدن!هةاللهعنذاداوالمينهنا

خليل.خ!يلينظرللتفصيلمطلقأ.يكونولهدنسبيايكونلهدالنفيتاانالا،اللهنفيدومايتضحن

.3،مى.الدينيةالمصطلحاتمعجماحمد.

الكهنةعظيمبهااقصدسواء.(الكهنة)عظيمى!عتدلكلمة)حبر(.ومفردهاجمع.:(!م*،ة،ء-!لا!*ال(،)الأحبار

لغبالعيلاي:الخاسىالقرنمنابتداءأ.العبرانيةالىالرسالةلهيا!معبهذاالمسصالمسيحييناماليهؤعند

اليسوعي.ينظر:البابا.روما.اسقق:(الرومانيو)الحبراسقق.طبابا.:(الأعظمو)الحبر.الأساقفةعلىق!طا

.8!4صالسعيحي!الايمانمعجم.حمويصبحي

الديني.الفكرتاى.)براهيممحمد،الفيومية444-239صص.،جولهلسطين.ولبنانسوريةتار!.فيليبحتي.

."2-"هصص

لكنه.الساسانيينضدامبراطوريتهتوحيداراد،رومانيامبراطور:(م260-253)ناي!علا!-لهالمرريانوسالقيصر

الاحتفاي!منح)ذالاك!يروس.ضد.(م257)سنةالاجراء،تمنعدد!يفعمدله.عدوأالمسيحيةلهييرىكان

لهيتولهيوقد.للآلهةالذبانحتقديمرفضواالذينب!عد،مامرأاصدر(م258)سنةولهيالمدالهن.نيوالاجتماعات

اسقف(م258-257)الطني(و)سكسشىقرطاجنةمدينةاسخف)كبريانوص(منكلالاضطهادنتيجةعهم!

)لورنتوس(.شماسهمعرومامدينة

.852صمس!يحه!ثارر!ةموجزم!مونطي.يسطسبسقورملأينظر:

-!آ،-
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العر*.وبلا.الرومانبينلهحخطر!لهتولصللالتوحيديةالديانات+اثر+الأول+طنصل

فلهذه.(")الفراتشواطنتسكنكانتالتيالكبيرةاليهوديةبالجالياتكبيرأضررأ

التدمريين.علىاليهودنقمةكانتالأسباب

فزعموا،المسيحيينزمرةفيالملكةإدخالعلىالمؤرخينبعضوحرص

أصيلةمسيحيةتكنلمانهافقالواآخرونوتساهل.()المسيحدينعلىكانتأنها

وتوسط.الملكةبتهودقالمنحججوجحداليها،ميالةمنهاقريبةكانتولكنها

دينهاكانانما،خالصةمسيحيةولا،محضةيهوديةتكنلمانهافقالواآخرون

علىتكنلمولكنهاالتوحيد،وترى،اللهبوجودتعتقدكانت:الدينينبينوسطأ

.(*)الفيلسوفيراهكماالخالقرأتبل،المسيحيةوعلىاليهودية

وإنتمائها)زنوبيا(الملكةنسبحلالتاريخةالروايات)ختلافأتنصى:وعليه

الدينيةالصلاتبانالشكيقبللابمايدللالعربيوالأصلروماأوالقديمةمصرالى

المتوسط.للبحروالغربيالشرقيالساحلبينمامتجذرةكانتوالحضارية

التقربعلىتعتمدسياسة،عربيةسياسةزوجهامقتلبعد)الزباء(اتبعت

نأراتأنبعدوذلك.والحروبالقتالفيعليهموالأعتماداليهموالتوددالأعرابمن

.(9)الخاصةالرومانمصالحفيالايفكرونلاوأنهمتدمر،أعداءهمالرومان

،المدنفيالمستوطنةالعربيةالعناصرإلىأيضأتقربتالسياسةوبهذه

أدركتانبعدوخاصةبزعامتها،واحدةقويةعربيةدولةتكوينعلىتعملوأخذت

حواشيه:ووضعنصوصهووثقلهقدم.الطوالالأخبارهـم(:9!كهـ/282)تداودبناحمدحنيفةابو.الدينوري-،

الشامفيالعرباحمد.محمد.باشميل؟46ص.(م2ه88)بيروت:.العلميةالكتبدارمط.علي!الحاجمحمدعصام

؟50-48ص!ا.الاسلامقبل

31!ل9.ا!!15.فى:!8الأ+3ح*8،("ء"*ه3)كا:،92")؟!247.

تارفىهيمحاضراتاحمد.صالح.العلي؟807-806صص.الاسلامقبلالعربثاتالعررش.عبدالسيد!سالم-2

.49-48صا!م.الرب

العزيز.عبدالسيد.سالم88،1ص.الاسلامقبل،لعر*.جرجيزيمهن.؟68!ص،،حوالملو&.الرسل"!اث.الطبري-3

."8صهيلاسلامهلهبالعر*ثت

-9(8-
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الاسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضاريةالعلأت

قوةصارواجيدأ،استغلالأواستغلوانظموالووأنهمبها،يستهانلاقوةالأعرابأن

اسرعكانواالرومانولكن،القوةهذهلتكوينتعملفأخذت،حسابكللهايحسب

منالمملكةوأزالواتدمرعلىفأستولوا،تتحققانقبلمآربهاعلىفقضوامنها،

.(")(م273)سنةالوجود

وتزعجالحدودسكانراحةتقلقوبعدهالميلادقبلالعربيةالقبائلكانت

كانو.للحكوماتدائمخطرمصدروتكونسلامتها،أمراليهاالموكولالحاميات

بضاعةوآخرحينبينلهمتصذركانتالباديةأنثمإليها.الأطمئنانالصعبمن

تلكعلىفكانمعأ،والحدودالقديمةالقبائلتزعجعنيفةوموجةمنها،جديدة

ديسيوس-)دكيوسالقيصرأنويقالمنها،القويةودوإكتسابمداراتهاالحكومات

فيففكربه،وبرمالوضعهذامنزمانهفيسئم(م25،-249)!!)(!ححألو5-

أفريقيةمناصطادهابإسودفجاءوقهرها،القبائلهذهنفوسفيالرعبإدخال

.(9)للأعرابورعبخطرمصدرلتكونالباديةفي

صص،العربتاتفيمحاضراتاحمد!صالحاسي،؟232ص،التا!يخفيواليهودالعربمفصلأحمد..سوسه-،

53-52.

انخي!رانبعد.(م249)سنةالعرشاععكلى،رومانيامبراطور:(م25،-249)ديسيوس-دكيوسالقيصر

اليلهعمد.ةين!ولال!ديانةمحب!كانلأنهذلك.المسيحيينتجاهومرعبةشديدةسياسةاتبع.()فيليبعلى

هيالصسيحيينضد)تبعهاالتيالاجراءاتومن!القديممجدهاالىالوئنيةليعيدالمسيحيةاستنصال

وانوالوسانلالطرقبمخمكلفالوثنيةالديانةاليالمسيحيينب!عادةالآقاليمعلىولاتهمكزماوامراصدار

خارجالىمنهمكبيرعددونفى،لقتلهمالمسيحيينعنوالبحثبالتفتيشأمرأوأصدرسيقمكلهم.فشلوا

للتف!يل.أنذاكالسميحيونواجىاضطهاداقسىالاضطها.هذايعد.السجونفيمنهمبكثيروزجالبلاد.

تاريخمختصرأندرو:ملر،ة85،ص،المسيحيةتاريخموجزال!مونيلي.يسطسديوسغورس.ينظر:

قاموس:جرجسمار،باسبورتنجة،32ص!(م2003)مصر:،4ط.المصريةالطباعة!ئمركة.مط.الكنيسة

؟32،ص،،ج.(م89!6)مصر:روشى،الأنبا.مط،كنسيةشخصياتبعضمعوقميسيهاالكنيسةآباء

اخبارفيالثمينالكنز،مكسيموس.مو!ظم؟،،9صالهريقيا،شمالفيالمسيحيالتراث.روبين.دانيال

.92-9محاهصا.3مج.القديسيين

ط*!ل،ة1،!اهلا*س8**ج2.لهه

-84(-
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.العربوبلادالرومانبينالحضاريالتواصلليالتوحيديةالديانات"اثر+الأول"الفصل

أرضيسمىكانالعراقأنبدليل،عامرةزراعيةأراضكانتالعرببلادأن

فتحعندالوليد()8(بن)خالدواجهعندمابقيله()1(بنالمسيح)عبدوأنالسواد،

أجابه،(المسيح)عبدوذكرياتالعصرأحوالعن)خالد(سؤالعلىوردأ،الحيرة

.(9)زاهرةعامرةكانتالبلادأنمعناهبما

منهم:،الكنسيةالأعمالسجلاتفيمدونةتدمرأساقفةمنعددأسماءهناك

،(م325)سنةفيانعقدالذيالنيقاويالمجمعحضروقد)مارينوس(الأسقف

خليقيدونية()مجمعأعمالسجلاتفياسمهوردوقد،(م357))يوحنا(والأسقف

)أنسطاس()أنستاس(أيامفيالمشهورالثانيو)يوحنا(،(م45،)سنةالمنعقد

لدفاعهخليفة)بوستينوس(عهدفينفيوكان.(م58،-49،)القيصر)نسطاس(

.(5)(م5،8)سنة(المسيح)السيدفيبطبيعتينولقولهالخليقيدوني(،)المجمععن

3-

اختابنهوقيلالعباد.منالحير8اشرافمنالفسافي(.بقيلهبنعمروبنالمسمح)عبدبقيله:بنالمسمحعبد

الحيرآقدفعانعلى.الحيرةتسليمعلىالوليد(بن)خالدفاوضالذيهوهناالمسمح(و)عبد.(الكاهن)سكلعح

ديركلبقيانهويذكر.السرينمنكان(حم!سلا)عبدانوقيلدرهم.الفمانةمغدراهاالمالمنجزيةللسملمين

.الحمويياقوت؟485ص.2ج،الاشتقاقلريد،ابنينظر:للتفصيلفيه.ماتحتىالحسلمينصالحبعدماالحير6

.3،،ص.2جخلدرن،ابنتاررخلدهمن.ابن؟243ص.2ج.التالخفيالكاملالأثير،ابن؟35،ص.4مجالبلطن.معجم

معشهدا"سلام.قبلقريشأشراتمنكان،(القرشيالمخزوميالمغيرةبنالوليدبن)خالدالوليد:بنخالد

بكر()أبووليولما.(العاصبن)عمرومع(م628/ـه7)سنةاسلم.الحديبيةعمرةالىا"سلامحروبالمشركين

عن)رتدومن(الكذاب)مسيدمةلقتالوجههوسدم(،والهعليهالله)صلىاللهرسولبعدالخلافةعنه(الله)رضي

ى!عاميرأوجعلهالشامالىحولهثم!الحيرة!فتح(م)2،هـ/336سنةالعراقالىسيرهثمنجد.أعرابمنالاسلام

)اباووليبالشامالجيوشقيالةعنعزلهالخلالهة.عنه(سه)رضي(الخطاببن)عمروليولما.الاسلاميةالجيوش

.الجوزيابنة398مي.9ج.26ص.5جالكبير!الطبقاتكتابسعد.ابنينظر:ل!تفصيل.(الجراحبنعامرعبيم!

هـ/597)تالحنبليالبفداديالبكريالتميصالقرشيمحمدبنعليالحسنابيبنالرحمنعبدالفرجابو

حجرابن؟268ص.،جد.ت(،)بيروت.المعرفةدارمط..فاخوريمحمود:تحقيقالصفو6!صفة:(م،200

.3،4ص.،ج.الصحابةتمييزلهيالاصابة.العسقلاني

.346-345صص.3ج.والملوكالرسلتات.الطبري

.الاسلامقبلالعربثاون.جرجي.زيدان؟،،4ص.الاسلاملهبلطعربتار!العفسز.عبدالسيد.سالم

.،063ص،33ج.(م،898).الأولىالسنة،المشرقة!جم.92-89صص

-15(-
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الاسلاميوالفكرالهسيصالفكربينالحضاريةال!ملات

بلغ،التدمريونعبدهاعديدةأصنامأسماءالتدمريةالكتاباتفيوردت

،العربعندومشهورمعروفهومامنهاصنمأ،وعشرينإثنينزهاءعددها

)شمش(الإلهتدمرآلهةرأسوعلى،إرميهومامنها.عربيةأسماءوأسمائها

ديانةعليهتركزتالذيالشمسيالنظامبمزايادياناتهمإتصفتوقد)شمس(.

و)عجلبعل(،)يرحبول(و)يرح)بعل(،اي)بل(،الأصنامهذهومن.الشمالعرب

يا)اشتر()رحيم(،و)رحم()اللآت(،أيو)الت(بعل(،و)عجلبول()عجلبل(

و)عزيزو(بعل(،)ملكبل(و)ملك،الجنوبيينالمربعندو)عشتر()عشتار(،

أيشمين(.)بعلشمين()بلشمن()بلو)اشر(،و،(لجب1)و)سعد(،)عزيز(

وغيرها)"(.بعل(،)جد)جد(و(السماوات)رب(السماوات)بعل

()تراجاناسطولعنحديثةاثناءفي(!**14،)()عانة)أريان(المؤرخذكروقد

)سابورالملكقوادأحد(7*"*ل*-)معينخبرفي(لو*ة(4)إسمهاووردبها.مزالذي

(9)القسونصب،دياراتجملةوبنىالمسيحيةإعتنققدوكان،(م379-309)(8)(الثاني

علىفبنى)عانة(،الىفذهب،بذلكيكتفلمثم،(3ح4أ8!*3))سنكارا()سنجار(على

.(")سنواتسبعفيهاستقرديرآمنهاميلينمسافةوعلىالفراتشاطن

السكانوأجلوا.كبيرةأضرارآبهاوألحقوا،الرومحاصرها(م363)سنةوفي

لمناوشة)عانة(علىقوة(م59،)سنةفي(7!3**ال3-)فاراموسأرسلولماعنها.

.52-58صص،العربتار!فيمحاضراتاحمد.صالح.العلي-،

الساسانيةالدولةم!وكاحد،اردشمولبنسابوربنهرمزبنبهرامبننرسيبن)سابور:(379-309)الثانيسابور-2

المر*.8قادمنأسراهاكتا&م!نالىيعمدكانحيثالعر*.معوخصوصاخصومهمعبشدتهتميز.الفارسية

.والملوكالرسلتات.الطبريينظر:للثفصيليلأن!(.ذوب!سابورف!قباكتالههم.نقخلالمنبالقمكلىويمكل

.42-38صص.2ج

اثمانمعجم.حمويصبص.اليسوعيينظر:للتفصيل.الرهبانيات)حدىاليينتصشرقيكامن:القس-3

.380-379صص.المسيحي

ء3،!ل9+اة!58!8!لا+ا!!*كهوومو

-،،-هـ
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.العربوبلادالرومانبينطحضاريالتواصللالتوحيديةال!يانات+الر.الأول+الفصل

.()كسرىالىو)نضموا،قائدهمالجنودقتل،فارسالىالرجوععنوضده()كسرى

.(81المدينةهذهفي!")الثعلبية(قبيلةأسقفمقركان،الميلاديالسأبعالقرنوفي

:"العربجزيرةفى"9لمسيحيش-

دينأالمسيحيةأصبحتأنبعدالعربيةالجزيرةفيالتنصيرةك-رحبدأت

و)تخاذهاالتنصيرحركةالدولةوتبني)قسطنطين(تعميدبعدايلروما،رسميأ

وشبهوالحبشةمصربلادفيالسياسيةوالمطامعالأهدافلتحقيقسبيلأالمسيحية

.(9)الميلاديالرابعالقرنفيوذلكالعربيةالجزيرة

:(5)طريقينعنالعربيةالجزيرةفيالمسيحيةانتشرت

تنصري.اوتبشيري:الأولالطريق-

للتنصير.كوسيلةالسيفاستخدام:الثانيالطريق-

الجزيرةشبهإلىالرهبانبعضهجرةفيتجلت:الأولالطريقوسبل

لههالىمنوالتجارةاللهالىالأديانأحدلطلبالعرببعضوخروج،العربية

.(الرؤوسو)سود(حطين)مجاهديبيلقبونى،الوسيطالعصرلهيضخمةقبيلة.ةب!ع!بنو:الثعلبيةقبيلة-،

الجامليةفيالرفيعوالشردالمنيعالمجدذاتاليمانيةالقحطانيةالشهيرةطيءجذمقبانلمنوهم

الجهادفياسودأفكانواطيء(.بنالنوثبنعمروبنثعلبنسلامانبن)ثعلبةبنوفهم.والإسلام

ابنينظر:ل!تفصيل.ال!مليهبيينضد(الأيوبيالمينصلاح)الناصرمعالمربورلهفءالتلادفيوفرسانا

جمهر8:(م،063هـ/456)تالظاهريالقرطبيالأندلسيحزمبنسعيدبنأحمدبنعليمحمدابو.حزم

؟،8-،هصص.،ج.(م،983:)بيروت.ةيم!علاالكتبدار.مط،طعصهمنلجنة:تحقيق.العربانساب

،لميلاديةهالثالثةوالألفالهجريعشرالخاس!القرنمطلعفيمصرلهبانلمعجممحمد:أيمن.زغروت

.(م0،20)مصر:.العربيالخكردار.مط

2-"،8"61،أأ**ول***88**8:*ء3!ل!!س!!م!ل+.اللك،77ءط،.!!.ء90

.47-4صهص.والسياسةوالدينشربينبيزنطةرافت.محعي!عبد-3

23ص.،ج،القبطيةالأمة"!ات.ل.أبتشر.ة68-48صص.الوسطىالعصورتاتلهيدراسات.جوزيف.يوسف-4

مارمرقس.طقميستاريخ.كامل،نخلةة،9ص.8ج.القبطيةطكنيسةقصة،حبيباىشىاسصري،بعدهاةوما

بعدها.وما57ص
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الإسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضاريةالضلات

المسيحيينبعضوقيام،الحبشةبلادوالىمنوالتجارة،الشامبلاد

.(")العرببديار

علىالناسلإكراهالأسبابإلتماسفيتجل!:الثانيالطريقسبلوأما

لتحقيقستارالديناتخاذعنفضلأالتهود،تركعلىالناسحملأوالتنصر،

بمساندةمكةوغزواليمنفتحفييتمثلماوهو،واقتصاديةسياسيةمكاسب

.(8)الوقتذلكفيالروملأمرةخاضعينكانواالذينالحبشةملوكوتنفيذالرومقيصر

:العربجزيرةفيالتبشيرطريقعنالمسيحيةدخلتهاالتيالبلدانمن

:الجنوبفياليمن-ا

)أصحاب(!)المينوفيزي-اليعقوبيالمذهبعلىالمسيحيةإليهاتسربت

اليمنقصدواقدالسوريونالمرسلونكانوربما،قديمعهدمن(الواحدةالطبيعة

الاضطهاد)4(.منفرارأوذلك،مجهولةأزمنةفي

الثاني()قسطنطينالإمبراطورأوفدهاالتيتلكالجنوبإلىسفارةأولكانت

لاهوتأنكرالذي،المذهبالآريوسي)ثيوفيلس(يرأسها،(م356)سنة(م36،-350)

.44ص.العربيةوالحضار8المسيحية.شحاتهجورح.قنواتي-،

الشرقية.الكنيسةتات.اغناطيوس.وديكميشيل.يتيمبعدها؟صههـوما.،ج.مطولبر!لاتاوو*!يليب.حتي.-2

.،24-"2صهص

)العسمح(فيانيقولمذهب.6الواحدالطبي!ةمذهباو:(لا"هه*ه،\8)+فىة،أالمونوفيزي-الي!قوبيالعذهب-3

فهو.(الميلاديالخاسى)القرنالقسطنطينيةرهباناحد"وطيخا(.بهانادىالفكر6هذهوان.8واحدطبيعة

البشرية.الطبيعةتمتصالالهيةالطبيعةبانعلمأالمسمح(.)السيدفي)الهية(8واحدبطبيعةالايقوللا

60قراالىدليل،.جادلبيرت-هعان،ة492ص.المسيحيالايمانمعجم،حمويصبحي.اليسوعيينظر:للتفصيل

:)بيروت.2ط.للمطبوعاتالأعلصمؤسسة.مط.الميزانفيالصعبةالحقيقةأحمد:.عمران؟34ص.الكنيسةأباء

الآباءدير.مط.السريانوالمفاربةفىلمشارقةتواىفيهان%اذخير8:فخريبطرس،الكلدانية274ص.(م،995

.205.،ج.(،م905:)الموصل.ادومينيكان

.5!-57صمى.العربيةالجر!ةشبهلهيادينابكار..السقاف-4

-8،"-
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"العربوبلادالرومانبينالحضاريالتواصللالتوحيديةالديانات+اثر"الأول،الف!ل

بينالسياسيةالحالةتوضحهاالإرساليةهذهإلىالداعيةالبواعثوأهم،المسيح

ذإ،الساسانيةوالإمبراطوريةالرومانيةالإمبراطوريةبينوالمنافسةآنئذ،الدول

في)ثيوفيلس(وأفلح،الجزيرةجنوبفيهيبتهاتوطيدالىمنهماكلنشطت

.(")ريمحأرضفيوبيعتينعدنفيبيعةإنشاء

العرييش:الجزيرةجنوبفينجران-ب

نسب،(8)التامر(بن)عبداللهيسمىراهبيدعلىالمسيحيةدخلتها

الموتىلههاحياءوالأبرصا!مهك!براء،العاداتخوارقمنكثيرأاليهالمؤرخون

منصالحأرجلأكانالتامر()ابنأنالسيركتابنكروقدالنار،منوالنجاة

لاضطهادهمإما،الرومانأرضمنهاربآبدينهفزممنوأنه،الشاممسيحيي

.(9)-الرومانقبلمن-الوثنيبالفكرالمسيحيةمزجلمحاولةأوالمسيحيين

يسمىراهبيدعلىالمسيحيةاعتنقوأف،عربيهذاالتامر()ابنأنوقبل

عجائبمنهالتامر()إبنشاهدوقدإليها،الفراربعدنجرانيقطنكان،()فيمون

.8صه،،ج.مطولالعربتاريخلهيليب.حتي.-،

يعلمساحرقرامامنقريةفيوكان،الأوثانيعبدمشركأكان،نجراناهلمنشا*التامر:بناللهعبد-2

لهجعلالساحر.بهاالتيالقريةوتلكنجرانبينخيمة)بتنى()فيموننزلمافلماالسحر.نجراناهلغ!مان

مع(الله)عبدابنه)التامر(اليهلهبعثالسحر،يعلمهمالساحرذلكاليغ!مانهميرسلوننجرانأمل

.نجراناهلغلمان

هـاو5،0مسعود)تبنالحسينمحمدابو.البغوي؟35ص،8ج.النبوية8السير.مشامابنينظر:للتف!يل

طيبة.دارمط.(و،خرون(.نمراللهعبدمحمد:تحقيق.البغويتغسير-القرانتخسيرلهيالتنزيلمعالم:(ـه5،6

الفطءابوكثير،ابن؟30-23صص،3ج،والنهايةالبدايةكثير.؟)بن38،-378صص،8ج.(م،997:م.د).4ط

!ئسسحسينمحمد:تحقيقكثير.)بنتفسير-العظيمالقر،نتفسير:(م،372هـ/774)تعمربناسماعيل

.367-356صص.8ح.(0،4،9)بيروت:.العلميةالكتبدار.مط.الدين

الأمامزهر8.ابوبعدها؟وما248مى،3ج.والنهايةالبدايةكثير.ابن؟،،9ص.2ج،كو!مطوالرسلثا!.الطبري-3

.57ص.8ج.(م2ه!8:رطق)،.طم.د،وسلمعليهالدصلىالنبيينخاتممحمد:

-9("-
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يلاسلاميوطفكرلثسيصطفكربينالحضاريةال!ملات

)المسيح(بآمنحتىالعاداتخوارقبهاويظهر،المسيحيةيعتنقجعلتهوغرانب

.(")كثيرونيديهعلى

اليمن،الىدخولهاعنمتأخرةزمنيةفترةفينجرانالمسيجةدخلتوقد

)فيمون(تمكنأنمنذ،العربيةالجزيرةشبهجنوبفيللمسيحيةمركزآكانتفقد

المذهبعلىكنيستهبهاوأسس،(م500)سنةبهاالمسيحيةنشرمنالراهب

.(نجران)كعبةالعربسماهاالتيالكبرىالكنيسةولعلها،المونوفيزي-اليعقوبي

بنعديبندارسبن)عبدالمسيحدوكانتجلد(،300)منأدممنمقامةوكانت

:"!)الأعشىيقولوفيها،(معقل

علبحتمفجرانوكعبة

بابوابهاتناخيحتىت

المسىوعبديزيدآتزور

أربابهاخيروقيساهم

والياس!الورودوشاهدنا

بقصابها)!(.والمسمعات!ين

،هـ8،،)تالعلكعبدبنحسينالملكعبد.العصامية822-82،صص.2ج.والملوكالرسلتارلهن.الطبري-،

محمدي!عوالموجودعبداحمدعالد:تحقيق،والتواليالأواسوانباهفيالعواليالنجومسمط:(م،699/

والحضارةالعسيحية.شحاتهجورج.قنواتية235ص.8ج.(م،99!)بيروت:،العلميةالكتبدارمط.عوض.

.62ص.العربية

)قيس(ابوهكانبصير(.)أباويكنىاعصوكانقيمى(،بنضبيعةبن)سعدمنهوقيس(.بن)ميمون:الأعشى-2

وكانجوعأ؟ميهفمانالغارفملهسدتالجبلذلكمنصخر8فولهمتغارألهدخلجبلفيكانانهوذلك.الجوعيدعي

يحرمكانانههقيل.ليسلم(وسلمو،لهعليهالله)مم!ىالنبياليورحل.عمره،خرفيالاسلاموادركقديما.أي!هاج

."65-"59صصهوالشعراء.الشعر.قتيبةابخاينظر:ل!تفصيل.اليمامةبقريةمماتوالزنا.الخمر

عصرفي!لعر*كاررالعزش.عبدالسيد.سالم؟537ص.3جلأسلام.قبلطعر*قاريخفيطمنصلجواد.علي.-3

."7صالطهلية.
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8العربوبلادالرومانبينطحضرييلتواصللالتوحيديةالدياناتاثر80الأول+الفصل

له!الى،المتأخرةالأزمنةإلىمعروفةواحدةبيعةبنجرانللمسيحيةوبقيت

كتابأ(م52،)ت(")(السروجي)يعقوبأرسلبنجرانالمقيمينالمسيحيينهؤلاء

الله)رضي)عمر(فأجلىالأسلامجاءثم،الروحيالجهادعلىيحثهمبالسريانية

.(8)نجرانمنالمسيحيينعنه(

:"العرببلادفىلنشرالمسيحيشالقوة،،إستخدام-

لسلطانهمالعربيةالجزيرةوجنوبوغربشمالاخضاععلىالقياصرةحرص

الديار.تلكلتنصيرالروممواقفمنموقفينذكرويمكن،السيفباستخدام

فيها:الروموروداليمنفىالمسيحيشاولأ:

همزةكانتفلقد،للغاية)ستراتيجيبموقعالقديمالتاريخفياليمنتمتعت

بينتجاريسوقاقيموبها،والأحباشالعربوبينوالهندالعرببينالوصل

اليمنقيمةوالساسانيونالرومانأدركوقد.،البضائعتبادلحيث،والعجمالحرب

عناليمنبعدأنالاعليها،السيادةلهاتكونأنعلىدولةكلفحرصتوقدرتها،

بينما،لنفوذهماليمناخضاعدونحالالوقتذلكفيالفرسوضعف،فارسبلاد

قديس.(م852-45،)سروكايا()يعتو*يالسرلهانية.(السروجي)يعقوبمار:(م52،)تالسروجييعقوب-،

الشعراءاهممن(السرياني)افرامبجانييعتبر.لاهوتيو!ئماعر.السريانيةالمسيحيةالكنانسس

قرطمبمدينة(م45،)سنةولد.السريانيةبالكنانسالخاصةبالتد،!يسحىاعمالهحزالحيث.السريان

وانظم.صفرهمن!القصاندينشيبط.رعيتهعلىيخلفهلكي!تربىكاهقلأب.حالي!)تركياحرانغر+

ومنهاسنةل!رهاالتابعةبطنانبلدةاسقفاعصرسم.عمرهمنعشرالخامسةكلوهوالرهالممرسة

لهاتدم.نينوىاليوالنداءالنبييونان:(م8827هـ/52،!عقو*)تيلصروجي.ينظر:للتفصيل.لقبهاخذ

:م.د).الأنطونيةالجامعةمنشورات.مط.الأنطونيحبيبابياميلاىحواشيها:وكتبالعربيةالىاه!قفو

مط..الالهيوالثجسدالبشار8تاملات:(م8278هـ/52،)تيعقوب.السروجيبعدها؟وما5صد.ت(.

بعدها.وما2صد.ت(.)شهور:ميخانيل.الملاككنيسة

.!،،،ج.مطولالعرل!تاء،فيميب.حتي-2
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الإسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضاريةالمملات

أسبابيسرتفلمالهم،كبيرأكسبأودينيأسياسيأاليمنفتحفيأنالرومانرأى

التنفيذ)".عنلحظةيترددوالمالغزو

سبقتأنهابل،الأولىهيالأحباشيدعلىاليمنتنصيرمحاولةتكنلم

وحميرالأحباشبينالوقائعتوالتفقد.الميلاديالرابعالقرنفيذلكقبلبمحاولة

وممنسجالأ،فيهاالحربكانتمعاركفيهاجرت.الميلاديالرابعالقرنأواسطفي

ملك)الهدهاد(حاربإسكندر(،)العلياسمهملكالأحباشملوكمنالحميريينوافق

حارب،(م348-340سنةمن)حكم(عميدة)العليوخلفه،(م340)سنةحمير

)قسطنطيوس(،الرومقيصربمساعده(م345)سنةاليمنوفتح()بلقيسو)الهدهاد(

منمبشريدعلىقريبعهدمنالحبشةدخلتقدوكانت،المسيحيةنشرفيرغبة

.(8)أكسومفي(م354)سنةعليهاأسقفأسلموه)فرومنتيوس(،إسمهصوراهل

ثانيةمرةالأحباشتوجه،الميلاديالسادسالقرنمنالاولالربعأواخروفي

(!)(الحميرينواس)ذوالوقتذلكفياليمنملكحرصأنبعدلفتحها،اليمنإلى

؟،49-،48صص،3جالأسلام.قبلالعربىف!اتفيالحفصلجواد،عل.؟،6صه،،ج.اليعقوبيتارلق.اليعقوبي

.872-،7،صصالأسلام.قبلالعرب،جرجي،ريدان؟2!ص.،ج،العربتا!لهخلهيمحاضراتاحمد،صالح.الملي

بيزنطة.تهلار.دييحلاعبد؟84-82صص.(م،996)سشق:،2طمنكر،دار.مط،القديمالعربتاريخ:توفيقبرو.

835ص.بر!لاالىانتقالهاوسبلاليونانعلوم،لاسيدي.أوليرية،60-845صص.والسياسةوالدينالفكربين

-والملاحةالمرب-:و!مخفجورج،حوراني؟354ص،القديمةالساميةالحضاراتسبتينو،،موسكاتيبعدها؟وما

المصرية.الأنجلومط.بكلر،يعقوب:ترجمة.الوسطىالقررنوأوانلالقديمةالمصورفيالهنديالمحيطفي

.24ص،(0895،:)القاهرة

ملوكمنعار(.ه!اذيبنعمربنفمدبنيكربك!مبنكربابياسعدتبانىبننواس)ذوهو:الحميرينواسذو

اليهود!ن!دالنصارىيضطهدكانبانهالمصالرذكرتهوثنيأ.كانبلوقيل،اليهوديةأعتنقأنهقيل.الحميريةالدولة

)ذورعايامنوهمنجراننصارىكانحيث!الحبشيالنفوةوازدياداليمنفيالمسيحيةانتشاربينربطلأتذلك

وادينهمعنالارتدادبيناه!هأوخيرنجرانمدينةماجم.الحبشةملكاليوضرانبهمهداياهميرسلون(نواس

.2ج.والملوكالرسلتاهـفى.الطبريينظر:ل!تفصيلانجيلهم.وأحرقفاحرقهمالقمكل،البعضفاثرحرقأ.الموت

طه:تقديملأسلام.وصدرالجاه!يةكلالمرببلادلهياليهودتارفىنؤيب(:)أبواسرانيل.ولفنسون؟،88ص

.36ص.(م20،3)بمروت:.للأبحاثاسديميالمركز.مطجواد،ميمطفى:ومراج!ةنقد.حسين
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،العربوبلادالرومانبينلهحضاريطتولصللالتوحيديةالديانات+اثر.الأول+الفصل

فخذلهماليهوديةاعتناقالقومفابىيتهود،لأنهنجرانفيمسيحيكلقتلعلى

فابوا،والحرقالتهودبينوخيرهمالنارفيهأوقدوقد،عليهبهموأتىالأخدود

.(")بعقيدتهمتمسكهمبسببالأخدودفيفألقواالتهود

قاقئفعؤ!ؤفنمغقهافىآبخآرذاتأنولهز2!إد!آلأخدؤ،1ضنيفل!:تعالىقال

.(*)(شهو!بأل!ويينيفخلون

وذ)دوسلهيقالمنهمواحدأأنيقاللهؤلاء،(الحميرينواس)ذوقتلوبعد

الرومملكقيصرأتىحتىوجههعلىومضىلهفرسعلىخرج(9)(ثعلبان

مسيحيلأنهوذلك،منهمبلغبماوأخبره،وجنوده(نواس)ذيعلىفاستنصره

له-فقالعليها.فأطلعهمحروقةالإنجيلمننسخةأخذأنهيقالو.دينهمعلى

الدينهذاعلىفأنهالحبشةملكإلىلكسأكتبولكنمنابلادك"بعدتقيصر-

وذ)دوسفقدم.بثأرهوالطلببنصرهيأمرهاليهفكتب.،بلادكإلىأقربوهو

وأمرالحبشةمنألفأسبعينمعهفبعثقيصر،بكتاب(4))النجاشي(على(ثعلبان

)صنعاء:،اليمنيةوالأبحاثالدراساتمركز:تحقيقحمير،ملوكهيالتيجان:(ـه4،8،،هـاوه)تمنبهبنومب

ة86،ص!،ج،اليعقوبيتات26؟اليعقوبي.ص.الطوالالأخبار.حنيفةابو.الدينوري؟4،3-2،3صص.(م،979

.،69ص،2ج.والنهايةالبدايةكثير.ة)بن43،-426ص.8جالتار!،لهيالكاملالأثعرر،ابن

.(7-4:)الآية.البروجسورة

الذياليمنملك(نواس)ذوأعذهاالتينجرانمحرقةمنت!فاالذياليمنلهيالنصارىاحد:ثعلبانذودوس

وأفلتفيها.لهاحرقهماخاديدللباقينوخذلهابواالنصارىمنفيهاليهودنجرانمدينةالىسارنيح،دوهت

الانجيل.!احراقالأساقفةقم!مندينهبامل(نواس)نوصنمهماهوم!عاه،الرومك!ماليفسار(ثعلبان)ذو

.364-362صص.،ج.والملوكالرسلخم!اتالطبري.ة63-62صص.الطوال،الأخبارالدينوريينظر:ل!تفصيل

احسنولهدرراية،لهوليسيهاجر،لماسلامه،حسنممنوكان"ضحمه(.اسمه.الحبشةملك:النجاشي

حياةفيتوفي.يسلمهمأنمنهمط!بواالنينق!يشكخارمعفيهمواخباره.ارضهالىهاجرواالنينبالمس!مين

ينظر:.(ـه9)سنةفيلهواستغفرالفانب،صلاةالمدينةهيالناسعليهو!م!ى.(وسلمو،لهع!يهالك)صلىالنبي

قوتي!.)براهيمخليل:تحقيق.الصحابةمعجم:(م962هـ/358)تالباقيعبدالحسينابو.البغداديقاني)بن

.،،5ص.4ج.(م2هه4:م.د)الفكر،دار.مط
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الاسلاميوالفكرالهسيحي،لفكرفيالحضا!مةالضلات

،(8)(الأشرم)أبرهةجندهفيومعه(")أرياط(-)أرباطلهيقالمنهمرجلأعليهم

علىبالنصرلهالأمرو)نتهىاليمنبساحةنزلحتىالبحرأرياط(-)أرباطفركب

وتملكها)9(.اليمنبلاد

نجرانمنللمسيحيقالالذيهوالقيصرأنوفيهاأخرىروايةفيوردوقد

منابلادكالىاقربوهوالدينهذاعلىفأفالحبشةملكإلىساكتب"ولكنني

مادينكأهلومنمنكواستحلطلمكممنبثاركلكويطلبويمنعكفينصرك

دينهأهلمنمنهبلغوماحقهلهيذكرالحبشةملكالىقيصرمعهفكتبإستحل

.(4)،دينهأهلوعلىعليهبغيممنثارهوطلببنصرهويأمره

وا)اريتاس(ب!سم)!يوفانس(دعاهالذيالشخصنفسانهيعتقد.العربيةالرواياتلهياسحهوردارياط:-ارباط

المسيحيةالمصادرفيالمعروف()أبرهةالحم!ةلهيمعهاشتركوقد.()ارياطمن)اريتارس(الهربوما،()الحارث

لفظةمن()ابراهاملفظةاقتراىوواضح)بروكوبيوس(.ذكرهالذي()أبراهامنفسهووسه)أبراميوس(،باسم

)النجاشي(.باسمالبلادحكم)أرياط(تولى!اليمنهتحللأحباشتمأنوبعدالأخباريون.حرفهاالتي)أبرهة(

الجميلي.ة،25صهـ7.ص.2ج.كو!علاو!لرسلتارر.26،؟الطبريص!الطوالالأخبار.الدينوريينظر:للاتفصيل

مط..(والأمويينالراشدينوخلافةوالنبو8الاسلامقبلما)عصورالاسلاميةالعربيةالدولةتاتالد:عبدرشيد

مؤسسةمط.،الاسلامتبلالعر*تاونالعزيز:عبدالسيد.سالم؟67-66صص.(م8986)بغداد:.2طبفداد!

.67صد.ت(.:)الاسكندرية.الجامعيةالثقافة

كان.باليمنالحبشةملوكمن،طفيلة!محصاحب.(و)والأشرميكسوم()ابايكنى.(الحبشي)ابرهة:الأشرمابرهة

باليمن.الأبابيلبطيراللههك!ها.النصرانيةلينى!علحيمأقصيرأحالهرأ.رجلأ

.اسحاقابنسير6:(م5،768،هـ/)تالمدنيبالولاءالمط!بييساربناسحاتيبنمحمد،اسحاقابنينظر:

حمز6.الأصفهاني؟638ص.المعارف،قتيبة)بن؟36ص،،ج.(م،978:)بمرووتالفكر.دار.مطزكار،سهيل:تحقيق

.،،4صد.ت(.:م.د)د.مط.،والأنبيا.،الأرضملوكسنيخل!ات:(م970هـ/360)تالحسنبن

اليمناخبارمز،الاكليل:(م945هـ/334داود)تبنيوسقبنيعقوببناحمدبنالحسنمحمدابو.الهمداني

ة227-226صص.8ج.(م،9ـه7)اليمن:.2طششر.اليمنيةالدار.مط.الخطيبالمينمحب:تحقيقحمير،وأنساب

علي.ة،04صوالأنبياء،الأرضملوكسنيثات.الأصفهانيصهـ7؟.2حالجوهر.ومعادنالذهبمروج.المسعودي

والمين.الفكربينبيزنطة.رأفتالحميد،عبد؟،96-،9ميهص.3ج.لاسلامقبلالعربقاتلهيالعخصلجواد.

.8ه-74صص،(م،964:)بيروت.للملايينالعلمدار.مطفىلجاه!ية.تاءعمر:،فروخ.54،ء5،صص

.الاسلامقبلالعرله!تارر*الزيز.عبدالسيد.سالم؟،27-،24صص.2ج.كو!ملاوالرسلتاريخ.الطبري

.63-68صص
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العر*.وبلادالرومانبينالحضاريالتواصللالتوحيديةالديانات+اثر8الأول+الفصل

فأعلمه.الحبشةملك)النجاشي(الىاولأتوجهنجرانمنخرجالذيالرجلانيقال

وليسكثير"عندي:الرجاللهفقال.بعضهالناراحرقتقدبالأنجيلوأتاهبهركبواما

قيصرإلىفكتب،،الرجالفيهاأحملبسفناليالبعثةفيقيصرإلىأكتبوأناسفنعندي

.(")كثيرةبسفنقيصراليهفبعث،المحرقبالأنجيلاليهوبعثذلكفي

،حملاتثلاثلهاأرسلقداليمنبأنتصرحالتيالرواياتبعضفيوردتوقد

حملةلهافارسل)النجاشي(،لسلطانتخضعلمولكنها،الثانيةو)نتصرتالأولىهزمت

.(8)اليمنغزتوالثانيةله!انتصرتالأولىهزمت،حملتانلهاارسلوقيل،تأديبية

الأولى.بالدرجةدينيأسببهكانلليمنالأحباشغزوانلناتبثنتقدممما

اقتصادية،سياسيةكانتالغزواسبابالىالعربيةالرواياتبعضوتشير

التقاربفيالكبيرأثره(م320)سنةالمسيحيةالىأكسومملوكلتحولكانفلقد

علىالسيطرةفييطمعونالأحباشوكان،الشرقمسيحييحاميةبيزنطيةمع

يمارسهاكانالتيللاعتداءاتتتعرضاندونالحبشيةالبضائعتوزيعلضمان،اليمن

الحبشةومسيحيي-نجرانفي-اليمنمسيحييبينالصلةوكانت،الحميريون

المسيحيينطرقمناليمنعلىسياسيأضغطآيمارسونالأحباشجعلمما،قوية

إزديادوبين،اليمنفيالمسيحيةانتشاربينيربط)ذونواس(جعلماوهذا،هناك

نجرانمسيحييتحويلعلىعؤلولذلكالبلاد.فيلللاحباشالسياسيالنفوذدينهم

اليمنلغزوالموآتيةفرصتهالحبشةملك)كالب(وجدوعندئذ،بالقوةدينهمعن

.(!)المسيحيينمعالتعسفية(نواس)ذيلسياسةحدوضعبحجة

.،27-،24صص.2ج.والملوكفىلرسلتاء،الطبري-،

تاريخفيالعف!طجواد.علي.ة،69ص.2ج،والنهايةالبدايةكثير.ابن؟432ص،،ج.التاريخفيالكاولالأثير.ابن-2

."49-"48صاصا،3ج.الاسلامقبلالعرب

عبدالسيد.سالم؟74ص.الجاه!يةتارر*ععر.لهروخ.ة804صوالأنبياء.الأوضم!وكسني"!اث،الأصفهاني-3

.،5،-،5صهص،الجاه!يةعصرلهيالعربتار!العزيز.
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الإسلاميوالفكرللسمحيالفكربينالحضاريةال!هلا

-!محئ(:

ينشروالمأنهمالا،المسيحيةالمكيينبعضإعتنقكما،المسيحيينبعضبهاأقام

بانتشارليسمحكانماالدينيمكةوضعلأنذلكنشرها،علىيحرصواأوالمسيحية

المسيحيينأن،الناشئةعلىوأثرهاالوثنيةالدينيةوالتقاليدللعاداتنظرأفيها،المسيحية

نأمع،الحرامالبيتمنزلةمعتتعارضالتيالأمورمنوهولهم،بيغإقامةإلىيميلون

.(")التحالفأوالغزوطريقعنسواءالرومقيصرعيننصبكانتتنصرهافيالرغبة

منراهبالظهرانبمر"كانتأنه:(8)(نعيم)أبيعنكثير()إبننقلوقدهذا

.(3)(وائلبن)العاصيبمتخفرأ)4(وكان،الشاماهلمن)عيصا()!(يدعىالرهبان

75-هـ5.صص،العربيةالجون8شبههيالدينابكار..السقاف-،

اصفهانفيولد.(مهران)بنموسىبناسحاقىبنأحمدبنالدعب!بناحمدنعيم)ابوالرحالةالمسلمالمؤرخ:نعيمابو-2

والكوفةنيسابهـرالعلملطلبرحلاتهأثناءزاراصبهان.قالخكتابصاحب،(ـه430)سنةوتوفي.(ـه336)سنة

.،!ج"الفتاوى"قيمية)في؟404صا."2!ق،والنهاسةالبدايةكثير.افيينظر:للتفصيل.والأندلسومكةوبغدادوالبصرة

الكتاني.؟،8ص.،ج.الصحابةتمييزلهيالاصابة،العسقلانيحجرابنة454ص.،7جالنبلاء.اعلامسير.الذهبية7،ص

المستطرفةالرسالة:(م8926/ـه،345ا"لرشمي)تالحسيني)درشىبنجعفرالفيضابيبنمحمداللهعبدابو

.،4صه،،ج.(م2و!5:م.د).6طا"سلامية.البشافردار.مط.المشرفةالسنةكتبمشهورلبيان

وكان،(وانلبنالعاصبمتخفرأوكان.الشاماملمن(عيصا(يدعىالرهبانمن!اهبالظهرانبمركانعيصا:-3

بميلادالمنبط)عيصط(انويذكر،وعلمورفقطيبمنمكةلأهلكئيرةمنانيهيهوجملكليرأ.ع!عأاقاهقدالله

.(وسلمو،لهعليهالله)صلىمحمدالنبي

.،82ص.2جوالنماية.البدايةكثير.ابنينظر:للتفصيل

)خفزهوكناضربهبابهيمنعهخفيرألهوكان،أجارهأيالرجلخفرتقولالمجير.)الخفير(::(رف)خمتخفرأ:-4

بعثامضأ:وأخفرهعهدهوغدر.نعضو)أحفرة(:خفمرأ.لهسكونأنوسالهبه)سمجار:بفلانو)تخفر(مخفمرأ(.

)خفزة(:ةم!اجوطربوبابهالحياة8شدخقري!:ولهتيقالالنصة.وهي:بالضم)الخقرة(:والاسمخفيرأ.معه

و)ئتخعز8(.الفاءبكسر

ومط.النهضةمكتبةمط.الي!حاح.مخظر:(م،267هـ/666)تالخالرعبدبنبكرابيبنمحمد.الرازيينظر:

.،07صالمنير،المصباح.الفيومي؟،82صد.ت(،)بغد،د:،بابل

و،لهع!يهالدى!م)الرسولمعنسبهيلتقيتريش،فيسهمبنيسيدالسهص(،وامربن)العاصوامو:بن،لعاص-5

لؤيبنكعببنهصيصعمروسهمبنهاشمبنوانلبن)العاصهو:الكاملفنسبهلؤي(.بن)كعبهيوسح(

-.(عدنانبنمعدبننزاربنمضربنالياسبنمدركةبنخزيمةبنكنانةبنالنضربنمالكبنفهربنغالببن

-6!(-
http://www.al-maktabeh.com



"العربوبلادالرومانبينالحضاريالتواصللالتوحيديةالدياناتاثر5+الأول"الفصل

طيبمنمكةلأهلكثيرةمنافعفيهوجعلكثيرأعلمآأتاهقداللهوكان

:ويقولالناسفيلقيسنةكلفيمكةيدخلله(")صومعةيلزموكان.علموورفق

هذاالعجمويملكالعربلهيدينمكةاهليامولودفيكميولدأنيوشك)نه

.(8)"...حاجتهأخطآفخالفهأدركهومنحاجتهأصابوأتبعهأدركهومن...زمانه

أصلها.فيتوحيديةديانةالمسيحيةوأن،الإنجيلتحريفعلىدليلهذاومن

بمكة،الإقامةمنالمسيحيينبعضمكنتالتيالسبلمنسبيلأالرقوكان

علىبعضهمأكرهوقد،الحبشةأوالشامأوالرومبلادمناتواالذينالأرقاءوخاصة

رهينةبقيتقدالمسيحيةأنإلا.المسيحيةعلىالآخرالبعضبقىبينما،الوثنية

الذينوكلملحوظآ،إنتشارأتنتشرفلم()اللاتينيةالرومانيةأوالسريانيةلغتها

.(9)الأعجميباللسانصلةعلىكانواالذينهمالعربمناعتنقوها

أن:وردالسريانية(4)(الأنصاريالضحاكبنثابتبن)زيدتعلموعن

وامهال!امى(،بنو)هشام.(الحارثبنخريمةبنت)النابفةأمه.(م682-592)(العاصبن)عمروأولاور:-من

-265صص.،ج،النبويةالسير!.هشام)بنينظر:للتفص!يلجهل(.)أبياخت.(المخزوميةهشامبنتحرملة"م

المنثورالمرة(م،505هـ/9،،)تبكرأبيبنالرحمنعبد.السيوطية،36ص.،ج.قريشنسب.الزبيرية266

.404ص،6جد.ت(.)بيروت:الفكر.داربالماثور.مط.التفسيرلهي

.303صالمسيص،الإيمانمعجم،حمويصبحي.اليسوعيينظر:.الناسكاوالراهبغرفة:صومعة

.272ص.2ج.والنهايةالبدايةكثير.ابن

،العربتاررءمختصرأمير:سيدعلي،ة824-823صص،الشرقيةالكنيسةتارفى.أغناطيوس.وديكميشيل.يتيم

.9-8صص.(م،967)بيررت:.للملايينالعلمدارمط..البعلبكيعفيق:العربيةالينقله

بنزيدبنالضحاكبنيبتبن)زيدهو:(م665/ـه45-م688/ـه.ق،2)نصاريايالضحاكبنلابتبنزيد

القر،ن.وجامع.الوحيوكاتب.جليلصحابي.(ةب!ع!بنالنجاربنمالكبنغنمبنعوفعبدبنعمروبنلوذان

وسلم(و،لهعليهالد)صلىالدرسولقدميوم.(ثابتبنزيدبن)خارجة)بنهووالهـ8(ةيرا!ينألاالعلاء)امزوجته

)صلىالرسولوباركهاهلهمعواسلمسنة.عشرة)حدىيتجاوزلاسنهبعاثيومتوفيلهوالدهيتيما.كانالمديثة

شهر.نصففياليهوديةتعلم.والحكمةالعلمفيتفوتيمثقغأ(ثابتبن)زيدكانبالدعاء.(وسلمو،لهعليهالد

)بن؟،28ص.2ج.الصحابةمعرفة!يالغابةاسدالأثير.ابنينظر:ل!تفصيليومأ.عشرسبعةكلالسرلانيةوتعلم

دار-.مطالواحد.عبدم!طفى:تحقيق،النبويةالسير8:(م،372هـ/774)تعمربناماغيلالفداءابوكثي!!
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الاسلاميوالفكرالهسمحيالفكربننالحضاريةالضلا"

إلىيكتبالنجار،بنمالكبنغنمبنيمنالخزرجيثمالأنصاريثابتبن"زيد

للنبييترجموكان-وسلموآلهعليهاللهصلى-النبيبحضرةويجيب،الملوك

أهلمنالمدينةفيذلكتعلموالحبشيةوالقبطيةوالروميةبالفارسية

.(")،الألسنهذه

إلىترجمقديكنلملأنهذلك،المقدسكتباهمينشرلمذلكأثروعلى

فيهاالطقوسكانتالتي،المدينةتلكفيتؤدلمالدينيةطقوسهموكذلك،العربية

.(8)الوثنيةعلىقاصرة

منالمشركينبينالاختلاطفيدورهامكةفيالتجاريةلللاسواقكانوقد

نأكماضئعأ،بهالهاتخذوبعضهم،التجارةبسببالأخرىالدياناتوأهلالعرب

دونالمسيحيةعلىكثيرأاطلعتهمقدواليمنالشامإلىالتجاريةالقرشيينحركة

الدينطلبعلىحرصوامعدودينأفرادأمنهمويستثنىيذكر.أثرلهايكونان

"وهو:(نوفلبن)ورقة!تنصرمنفمنهم،يطلبونهالأرضينفيف!نساحوا،الحق

وجامعالوحيكاشثابتبنزيد:عدنانصفوان،داووديث494ص،4ج.(م،967)بيروت:الجاممية."لمعرفة

بعدها.وما3ص،(م،999:)دمشق.القلمدار.مطالقر،ن.

)سحاقابو.الثقفي؟4،4-4،فىصص.السريانيةفيتعلمجاءمابا*.البخاريصحيح.البخاري-8

ق!عوحقف.والفاراتالاستنفاراوالفرات:(م925هـ/3،3)تهلالبنسعيدبنمحمدبنابراميم

بكرابوداود.139،ص،(م،9!7)بيروت:ضواء.يدارمط..الخطيبالحسينيالزهراءعبدالسيد:ع!يه

الرحمانية.مط.هجفري،رثر:تحقيقالمصاح!.كتم!:(928هـ/386ت)سليمانبنعبطلله

والأشراد.التنبيه:(م956هـ/345)تالحسينبنعليالحسنابوالسصعولهي،3ص.(م،936:)القاهرة

ص.(م،93!)مصر:.الاسلاميةمشرق.مط.الصاوياسماعيلاللهعبد:ومراجعثهبتصحيحهعنى

ت)باقرمحمدالشيخةالمجلسي.37853ص،حاديثايجامع.السيوطية254-25،!249-204.246ص

العربي،التراثاحياءدار.مطالأطهار،الأئمةاخبارلدورالجامعةالأنواربحار:(م،699هـ/88،،

..طم.دمصر.اقباطثاريخموسوعةعزت:انمرواس!ة675-674صص.8ج.(م89ـه3)بيروت:.3ط

.304-30"صصد.ت()مصر:

.88ص،الدينيالفكرتارفى.ابراهيممحمد.الفيومي-2
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+العربوبلادالرومانبينطحضريطتواصللالتوحيديةالدياناتاثر5+الأول"الفصل

اللهشاءمابالعبرانيةالإنجيلمنالعبرانيالكتابيكتبوكان،(")خديجةعمابن

.(8)،ىمعقدكبيرأشيخأوكلنيكتبأن

فيالرومتجارمنعددوجودالىالعربيةالمواردوتشيرهذا

مثلمكةأهللأشرافمواليبعضهمو)تخذبهاواقاموانلوهامكة

)صهيبمولىو)يوحنا((4)(اميةبن)صفوانمولى(!))ش!طاس(

وسح(.واطهعليهاللهى!ص)النبيزوج.(ـه.ق3هـ-.ق68)(القرشيةاسدبنخويلدبنت)خديجة:خديجة-،

بنغالمحلأبنلؤيبنكعببنمر8بنكلا*بنقصبنالعزيعبدبناسدبنخوي!دتبن)خديجة:الكاملةنسبها

هناو)خويلد(.(عدنانبنمعدبننزاربنمضربنالياسبنمصركةبنخريمةبنكنانةبنالنخ!ربنمالكبن!هر

لؤيبنعامربنمعيصعبدبنحجربنرواحةبنهدمبنالأصمبنزانمةبنتالهاطمةامها.(العوامبن)الزبيرجد

بند!مفينزارفيمضربخااليامابخاعامرفيمدركةبخاخفلهمةبخاكنانةبخاالنضربخامالكبخافهربخاغالببخا

وسلم(و،لهعليهالد)صليالرسولمع)خديجة(نسبيلتقيمكخوم(.ام"بنعمةهيهذهو)فاطمة(.(عدنان

ينظر:ل!تفصيل.(وسلم&وع!يهاللهى!ص)الرسولالىنسبأالمؤمنينأمهاتاقر*لههي)ذأ.(كلاببن)قصلهي

بنموسىبناسحاقبناحمدبنالدعبدبناحمدنعيمامو،الأصبهانية35ص.2جالأشراى.انساب.البلاذري

النفانس.دارمط..عباسالبروعبدجيقلعهرواسمحمد:تحقيق.النبوةدلاسر:(م،038هـ/430)تمهران

الحكمبننعيمبنحمدويهبنمحمدبنالدعبدبنمحمداللهعبدابوةالحاكم.878ص.،ج.(م8986)بيروت:

الكتبدارمط.عطا.القالرعبدمصطفى:تحقيق!الصحيحينى!عالمست!رك:(م،084هـ/405)تالضبي

،،ج،النبويةالسير6كثير.ابنة36صه.2ج.والنهايةالبدايةكثير.ابن؟449ص،3ج،(،995)بمروت:.العلمية

.،ـه5ص،والتواليلأوامرابناءلهيالمواليالنجومسمط562؟العصامي.مى

.،،-9صص.3باب.الوحيبدهكتاب.البخاريصحمح.البخاري-2

ويقصد.بر!لاجزر6منأخرىمواضعوالىمكةاليبهمجيءالنينالرثيقالرجالجملةاسماءمن:نسطاس-3

؟!9ص.2ج.النبويةالسير8.هشامابنينظر:للتفي!يل.(اميةبن)سفيانمواليمنكان،()انستاس(نسطاسب

.،صهـ!،2ج.الصحابةتمييزلهيالاصابةالعسغلاني.حجرابن

بنلؤيبنكعببنهصيصبنعمروبنجمحبنحذالةبنرهببنخل!بناميةبن)صفوان:اميةبنصفوان-4

هر*.(عدنانبنمعديننزارينمضربنالياسبنمدركةبنخزيمةبنكنانةبنالنضربنمالكبنلههربنغالب

بن)عمدرردهاستامنالذيوكانيسلامه.وحسنفاسدمجاءلهمالدتح.عاموسدم(ولهعديهالله)صدىالنبيمن

ى!م)لهنبيلهامنهله!سثامنلهعصر8صلاوقتهيبهولهدم.الجاهليةلهيوصديقهصاحبهوكانى.(الجمحيوهب

ولهخلاسلمىمشركا،حنينا)صغوان(حضروول.وسلاحألرعامنهواستعاراشهر.اربعة(وسلمو،لهعليهالله

والنهاية.البداية.!ثكابخاينظر:ليم!فت!ل.الجاه!يةسالاتشهكانكما.المسلمينساداتمنلهكات.قلبهالايمان

.508-486صص"8ج

-9!(-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الإسلاميوالفكرالمسيحيالفكربينالحضاريةالضلات

جدعانبن)عبداللههمولىكاننفسه(الروميبيهص)و(")(الرومي

قبطآبمكةوكان،الرومأرضفيأسيرآوكان،(!)كعب(بنعمروبن

التجسسبغيةمكةتجاربينإئدلئقمنالروممنوكانمصر،من

علىتوافدكما.بالعربوصلاتهمالفرسأخبارتسقطوالعربعلى

.(9)أثريائهممعوتحالفواالمكيينساكنواوالفرسالروممنتجارمكة

:(،-"،يثرب

ودينها.رجالهاوأتباعهالها،المدينةفيمعروفةكانتالمسيحيةأنالباحثونإتفق

.(4)الدينيينرؤسائهمرعايةتحتيثربفييعيشهـنكانواوالنصارىاليهودأنالبعضويذكر

شاعرهرثاهالمدينةفي(وسلمآلهعليهالله)صلىمحمدالرسولوفاةوعند

بقوله:"3)(ثابتبن)حسان

ويهودهايثربنصارىقيرحت

المفخلإ)8(الضريحفيتوازىلما

)صهيبلهقيلولذلكصل.ايروميومو.الأصللهيالشامبلادمنكانانماعربيأ.)صميب(يكنلم:الروميصهيب-،

وصار،المعروفالئري(جدعانبنالله)عبدباتصلفمبها،فأقامشينأ.ك!ميلافقيرأمكةجاءقدوكان.أالرومي

الاصابة.العسقلانيحجرابنة89ص.2ج.النبويةالسيرة.هشامابنينظر:الس!لمين.اوانلمنومو.خدمتهفي

.،88ص.2ج.الصحابةتمييزفي

حربفيكنانةجميعوسيد.قريشساداتأحد،الكنانيالقرشيالتبيميكعب:بنعمروبنجدعانبنالدعبد-2

)رضي(الصديقبكر)ابيوالد(قحافة)ابوعمابنوهووالجود،الكرمعنهمعروفوكان.(عيلان)قيسضدالفجار

.62ص.8ج،العربأنسابجمهرةحزم.ابن؟96ص.،جقريمث!،نسب،الزبيريينظر:للتفصيلعنه(.الله

.243ص.2ج،والنهايةالبدايةكثير.ابن-3

.508530-صص.2جالنبلاء.أعلامسير،الذهبي-4

من()الفريعة:نه!الحساو)اباالوليد()ابابيكنى.(الانصاريالمنذربن!ابتبن)حسان:ثابتبنحسان-5

فيعاشمشهدأ.(كاوسلمو،لهعليهالد)صلىالنبيمعيشهدلمافهالا.الاسلاممتقدمجاهليوهو.الخزرج

يمدحهم.وكانبالشامغسانملوكى!عيفد)حسان(وكانسخة(.)ستينالاسلاموفيسنة()ستينالجاهلية

.894-"92!اصاوالشعراء"الشعر.قتيبة)فيينظر:للتفصيل

.508530-صص.2جالنبلاء.اعلامسير.الذهبي-6

-5!،-
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"العربوبلادالرومانينالحضا!يالتواصللالتوحيديةالديانات+اثر+الأول+الفصل

ولا،يثربويهودنصارىالىيشيركانالشاعرأنالبيتهذامنلنايتضح

التقويمفيوردولقددينأ.الإسلاماعتنققديكنلممنهمالأعظمالسوادأنسيما

تمالتييثربفي(1)متروبوليتانعثنواقدالنساطرةأن،الكلدانيةللكنيسةالقديم

.(8)اهيفكنائسثلاثإنشاء

تشهدثابتةأخرىدلائلفانوجدالشكمثارالخبرهذاأنمعهنانرى

.المبكرةالنصرانيةمطالعمنذيثربفيالنصرانيةوجودعلى

-("))!(والخزرجالأوس-القبيلتينأفرادبعضأنيصرحون،المؤرخينمنفئةأن

كانالأوسقبيلةزعماءأحدأنبدليل،النصارىمنكانوايثربفيإستوطنتااللتين

قبيلته؟أفرادبينالوحيدالنصرانييكنلمأنهيوحيمما،(الراهبعمر)أبويدعى

كاناذيثربفيمطرانأأقامواالنساطرةأن،النسطوريةللكنيسةقديمتقويموفي

باختلافسلطاتهمتخطف.الشرقيينالأساقفةرؤساهبعضلقب:(1،عا3ه"هاأا!8)متروبوليت-متروبوليتان

الخاضعغيرأوالخاضعالأسقفهوبررما،المتحدةالشرقيةالكنانمىشرعوفيإليها.ينتمونالتيالكنيسةتكوين

التيالاقليميةالأ!قفيةالاجتماعاتيتراسبانحقوللمتروبوليتان؟كنسيةمنطقةرأسعلىوالذي.للبطريرك

قطورثم؟الأساقفةسانرعلىلهالسلا!لةمنونوعالصدارةبحقلهاعترافألشروبوليتانالمركزيةالعدينةفيقعف

مقرراتفيجاءلمانتيجةةلكالرنيسية.المدنمنعددفيالبطريركيةالسلطةفواةواصبحالمتروبوليتانمفهوم

الايمانمعجم.حمويصبص،اليسوعيينظر:ل!تفصيل.(م45،-325)سنةبينعقدتالتيالس!كونيةالمجامع

يوحنا.منصور،؟88ص.،ج،(ت.د:)بيروت.البولسية.مط.المسيحيالشرق:أغناطيوس.ديك؟429ص.المسيحي

.49ص،القانونيالحقتاح!طصملمختصرمعجم

ومابعدما.،هص،(8909:م.د)..مط.،.الكلدانيةللكنيسةالقديمالتقويم:بطرسعزيز.

القيس)مرؤبنحارثةبنعامربنعمروبنثعمبةبنحارثةبن)الأوسالىتنسب.العربيةالأز.منقبيلة:الأوس

.(قحطانبنيعرببنسبابنكهلانبنزيدبنمالكبنالفوثبنالأزدبنمازنبننعلبةبن

المصريأحعدبنعليالديننور.السمهودي؟6،6-6،5صص،3ج.النسبجمهرة.يب!كلاابنينظر:للتفصيل

احيا.دارمط.الحميد.عبدالدينمصمحمد:تحقيقالعصطض.دارباخبارالوفاوفاء:(م،505هـ/9،8)ت

.،56ص.،ج.(م،952:)بيروت،العربيالتراث

الفوثبنمازنبنثعلبةبنالقيس)مروبنحارلةبنعمروبنةب!عثبن)الخزرجاليتنسبعربيةقبيل:الخزرج

.867ص.،ج.المصطفىدارباخبارالولهاولهاء.السمهوديينظر:.(قحطانبنيعرببنسبابنكهلانبنزيدبن

.،67ص.،جاليصطفي.دارباخبارالوفاوفاءالسمهولي.ينظر:

-"3"-
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الإسلاميوالفكرالهسيحيالخكربينالحضا!يةالضلأت

الصديق(و)ايوب(الكليمو)موسى(الخليل)إبراهيمأسمعلىكنائسثلاثلهم

.(1)(السلام)عليهم

يثرباستوطنتالمسيحيينمنالقليلةالقلةوجدتانهيذكرمنوهناك

سوقيثربفيوجدكمابها،خاصشبهتجارينشاطلهاوكانبها،وأقامت

كانالشامنبطأنوالمعتقد،(8)(النبط)سوقتسصسكانهامنالمسيحيينيقيمها

.(9ةبالحبوبللأتجارفيهاينزلون

التيالمدنيةالقرآنيةالآياتمنالكثيروجودمنالرغمعلىانهالباحثةترى

)عليه(المسيح)السيدطبيعةفيعامة)شاراتأنهاغير،النصارىإلىأشارت

وأيثربنصارىخضتأنهابالضرورةذلكيعنيلانفسهاالمسيحيةوفي(السلام

بالأسلام.صلاتهمفيبحثت

-،،غسات":

،للرومولائهمبحكم،النصرانيةهيالغساسنةعندالسائدةالديانةكانت

اللغةالغساسنةإتخذو،(الواحدةالطبيعة)أصحابالمونوفيزيالمذهبعلىوكانوا

.(")ثانيةلغةالآراميةاللغة)ستعملواكما،لغتهمالعربية

منمقربةعلىدمشقمنالشرقيالجنوبنواحيفيالغساسنةإستقر

ف!ذاالأعوامومرتبدمشقمأربيربطكانالذيالنقللطريقالشماليالطرف

الجامعيةالمؤسسة.مط،الاسلامقبلالعربأديان:جرجسداود،؟4ـه7ص.2ج،البلدان.اليعقوبيينظر:للتفصيل-،

الجفسةشبهفيالمسيحيةالاصول:جوزيف.زيتونومابعدما؟25ص.(م،98،:)بيروت،والبحوثللدراسات

.،5-،3ص.ص(م2008:)بيروت..د.مط،العربية

ياقوت؟439ص.7ج.العينكتابالفراميدي.ينظر:.العراقسوا.فيهذيلشعابمنشعبموضع:النبطسوق-2

.258صا.5مج.البلداتمعجم.الحموي

.248ص،القديمالعربتارفىتولهيق،برو.-3

.29!-297،،،5صص.(م،952:)القاهرة،السعادة.مط.الأسلامقبلماعصر:مبروك.ناني-4

-!!"-
http://www.al-maktabeh.com



+العربوبلادالرومانبينلهحضريطتواصللالتوحيديةاديانات+انر8الأول+الفصل

أنهاالالها،لغةالآراميةواتخذت،السوريةبالصبغةواصطبغتتنصرتقدغسان

.(")الأصهليالعربيلسانهاتهجرلم

سياسيةمؤثراتغسانأرضغشتالميلاديالخامسالقرنإنقضاءوقبل

يجعلوهاانبذلكالرومقصدوقد،السياسيالرومانيالنفوذدائرةضمنأدخلتها

اعتناقالسياسيةالغساسنةمصلحةمنكانولماالبدو.هجماتلردحاجزآ

وقدالمونوفيزي،المذهبعلىإعتنقوهافقد،البيزنطييندينوهي،المسيحية

.(،)الجولانجابيةفيإستقروا

آخردافعلهكانللنصرانيةالغساسنةاعتناقأنهناالقولنافلةومن

الصماءالأحجارعبادةمنللتوحيداقربديانةالنصرانيةبأنإعتقادهموهو

فيالعربعندحضاريوعيدليلوهذا.تنطقولاتسمعولاترىلاالتي

العاملبسببيكنلمللمسيحيةوإعتناقهم)يمانهمأنأذ،المناطقتلك

.وحدهالسياسي

مابدليل،العربيةللجزيرةالشمالبلادفيللرهبانأماكنوجدتوقدهذا

)فى(و)ميسرة()5((الراهب)بحيرابأمرتتعلقأحاديثمنوالتاريخالسيرةكتبفيورد

.العربتاريخفيمحاضراتأحمد.صالح.العلي؟،03مي،،ج.المطولالعربتاريخ.فيليبحتي.

.57-56صاصا،"ج

.،ج.العربتاريخلهيمحاضراتأحمد.صالح.اسي؟،03ص.،ج.مطولالعربتاريخ.فيليب.حتي

.57-56صص

علىمنكبأاحمنما.يكلملامعتزلأ.الشاممنئصرىفيلهصومعةفيياوىكان.النصارىرهبانمنالرامب:بحيرا

عشراثنيابنوهو)ابيطالب(.عمهمع(وسلمو،لهع!يهاللهى!ص))محمد(النبيركببهمرحتى.يدرسهكتابه

بامره.ع!موااناليهودعنتمناخيهابنيصيبقدفيماوحنرهبها.(طالب)أبووأنبا.8النبوبعلاماتفمرفعامأ،

.75!ا."!ئالجومر.ومعادنالذهبمرب.المسعوديينظر:

)خديجة(تجارةلهي(وسلموالهع!يهاللهى!ص)النبيرلهيقوكان.6السيرلهيذكر،()خديجة8السيدغلامميسر6:

البعثة.اليبقيبانهصريحةروايةنجدولا.نبوتهادلةبعضوحكييتزوجها.انقبل

.79ص.6ج،الصحابةتمييزفيالاصابة.العسقلانيحجرابن:

-)!-كه

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الاسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضاريةالضلات

.(9)وتؤكدهذلكالىتشير(8"(الفارسي)سلمانوقصة(1)و)نسطور(

فمن،الشمالفيالمسيحيةالعربيةالقبائلبعضإعتنقتوكذلك

(5)(ركب)قبيلتيبين(4)البسوسحربالشهيرةالبدويةالحروبأقدم

و)نما)نسانأودتانصاالها!كدلممربم+أنيقولكانالذي.بالقسطنطينيةالبطريرك)نسطوربوس(هونسطور:

اخذتواقنومين..بجوهرينقالأي.والكرامةبالعوهبةبلحقيقةالهاهووليسالذاتفيلاالمشينةفيبهاتحد

)نسطور(فمهحرم،(م43،)سنةافسسمجمعفعمد.بالاسكخدرية)كمرلس(الباباأنارمماالجها!.إلىد!مس،راءه

.(م45،)سنةالخلقيدونيالمجمعبعدتوفيحيثليبيا.اليثمالبتراءالىونفي

483صص،،جالنفمسة.الخرلدةالهسوذورس.؟،52ص.2!.2ج.خلدون)بنلهارلهخ.خلدونإبنينظر:للتفصيل

.509ص.المسيحيالإيمانمعجم،حمويصبحي.اليسوعي؟4ـه4-

وآلهعليهالله)صلىاللهرسولمولي.(المحمديو)سلمانالخير()س!حانويعرف(اللهعبد)أبو:الفارسيس!مان

غزاهاغزوةاول.ك!ملا)آب(ولدمنبوخشان(.بن)مابةالاسلامقبلاسمهرامهرمز.منفارسمناصلهوسح(.

بالمدانن.عنه(الله)رضي(عفانبن)عثمانخلافةفيهـ(35)سنةماتطويلأ.عمز.الخندق

.28-283صص.الصحابةمعرفةفيالفابةاسدالأثير،)بن؟27،-27صهص.المعارف.قتيبةابنينظر:

ابن؟2"،-278صص.2ج،والملوكالرسلتاريخ،يربطلا؟222-2،4صص،،ج،النبويةالسيرة.هشامابن

.ت285-354صص.2ج،والنهايةةيا!بلاكثير.نبا؟232ص.8ج،التاريخفيالكاملالأثير.

الحارثبنربيعةبن)كليبالمسص)وانل(مقمكلسببها.تغلبوقبيلةبكرقبيلةبينوقعتحرب:البسوسحرب

شيبانبنةهلبنمرةبن)جساسيدعلىقغلبقبيلةزعيم(تغلببنعمروبنحبيببنبكربنجشمبنزهيربن

بفيأوبفىبالأمروأنفردالفررروأصابهفتكبرعليهاملكتهمعدقبانلان)كليب(،مقعكلوسببوانل(،بنبكربن

الماه.وحياضالرعيمناطقعنهمويمنعسلطانهتحتتقعالتيالأرضفيالناسبتحركاتيتحكمفكانشديدأ!

بينالحربأوقدتالتيالشرارةوكانت.موافقتهبعدإلاشينأيصطادونولاباذنهالاالماءيردونولا)بلهمترعيفلا

()جساسلهثار.()كليبيدى!ع)جساس(خالة)البسوس(دناقةقمكلسببها)كليب(قعوالىوأدتوبكر.تغلب

الطرلهين.بينطحربالأمرهذافهاج.المرعىفيومو)كليب(قمكلاليوعمدلذلك

.السلامدار.مط.البسوسحرباوالعربية!لحروبتاء:(م768هـ/85،)تمحمد)سحاق.)بنينظر:ل!تفصيل

.البكري303ص.النسب.جمهرةحزمابنة40-39صص!5ج.الأغانيكتاب،الأصفهاني؟2هص،(م،92ـه)بغداد:

.78ص.(م،954:)القامرة..مط.دطشطوطات.نوالرمحمد:السلامعبد.هارونة85ص.،ج.استعجممامعجم

بنجديلةبندعصبنأفصيبنهنببنقاسطبنواكلبن)بكرالىتنسبالكبير6.العربيةالقباكلمنبكر:قبيلة

حسنابلاءأطقبي!ةهذهابلتحيثقار.نيممركةلهيكبيرلورلهاوكانعدظن(.بنمعدبننزاربنربيعةبنأسد

دريد،!ن؟485-483صص.3جلهنسب.6جمهر،الكلبيابنينظر:ل!تف!يلوشيبان.عجلبطونمنوخصوصا

القديمةالعربقبايومعجمرضا:عمر.كحالةة3،2ص.2جهوالملوكالرسلتاونةالطبري.82صه.8ج.الاشتقاق

.93ص.8ج.(م8997)،لسعولهية:.8ملا.الرسالةمؤسسةمط.والحديت!.
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.العربوبلادالرومانبينالحضاريالتواصللالتوحيديةالديانات+أثر+الأول+الفصل

الخامسالقرنأواخرفيحدثتوقد.القرابةبصلةالمرتبطتينو)تغلب()"(

تدينانالقبيلتانوكانت،العربيةالجزيرةمنالشرقيالشمالفيالميلادي

.(8)بالمسيحية

المونوفيزيالمذهبأنصارمنكان(3)(جبلةبن)الحارثأنوردوقدهذا

وعضذ،قبيلةكلتقريبأمعهالمذهبإعتنققدوكان،(الواحدةالطبيعة)أصحاب

(ثيودورة-)تيودورةمنطلب(8)القسطنطينيةإلىزيارتهوعند،السرياناليعاقبة

(و)تيودورس(3)(البرادعي)يعقوب:الإسكندريةبطريرككزسهماأسقفينتعيين

2-

ربي!ةبنأسدبنجديلةبندعميبنأفصيبنمنببنقاسطبنوانلبن)تفلبالىتنسبعربيةقبيلة:ب!فتقبيلة

.الاشتقاقدريد.ابنث485-4"3صص.3ج.النسبجمهرة،الكلبيابنينظر:للتغصيل.(عدنانبنمعدبننزاربن

.،2صه،8ج،والحدينةالقديمةالعربقبانلمعجمرضا.ععر.كحالة؟336-335صص.2ج

.،2صه.،ج.مطولالعربتاريخ.فيليب،حتي

-527))جستنيان(للإمبراطورهعاصرأوكانواشهرهم.غسانم!وكأعظممن:(م569-529)جبلةبنالحارث

()الحارثى!عأنمم()جستنيانأن)بروكوبيوس(المؤرخذكروقد.(م579-53،)(شروانأنور)كسرى.(م565

يجعلانبذلكيقصدالامبراطوروكان.والشامالعرب.القبانلمنكثيرعلىنفوذهوبسط.(ءاةيط!ع،،ىف-،ملكبلقب

.الحيرةملكالسماء(ماء)إبنبالمعروف(النعمانبن)المنذروجهفيقويأخصمأ()الحارث

ترجمة:،غسانامراءتيودور:.نولدكه؟،57ص،2جالجوهر،ومعادنالذهبمروجالس!عودي.ينظر:للتفصيل

لهيالمفصلجواد،.علي؟26-،2صص.(م2009:)لندنل!نشر.الوراقدار.مط.رزيقوقسطنكلينجوزيبندلي

.7،2ص.الاسلامقبلالعرب،جرجي.زيدانة،38-،6.28،صص.4ج.الاسلامقبلالعربتاريخ

دونوعمو!سة.ملكانمنهمبعموريةونزلملكأع!ئمرتسمةمنهمبهاوكانالرومك!مدلروميةكانت:القسطنطينية

)قسطنطينبروميةأيضأك!مثمبررمية،آخرانملكانبعدهاوملكميلأ،ستونالقسطنطينيةوبينوبينهاالخليج

وبناها.اسطنبولواسمهااليومملكهمداروهي،قسطنطينيةوسماماسورأع!يهاوبنىبيزنطةالىانتقلثمالكبير(

بولس.اليسوعيبعدها؟وما347ص.4مج،البلدانمعجم.الحمويياقوتينظر:.ب!سمهفسميت)قسطنطين(

.962ص،(مهـ998:)بيروت.الثانيةالسنة.2،العدد.المشرقمجلة.ا"ستانةرحلةفيالفتانةالمشاهد:جوون

ابن--بار)ي!قوبالحقيقياسمه.المشرقيةالأرنوذكسيةالكناثسفيمكرم.سريانيقديس:البرادعييعقوب

مكانته)خفاءأجلمن)براذع(.يلبسهكانالذيالمهتركاالشحاذينلباسبسببذلك.()البرادعيسص.(نيوفيلوس

القرنمنالأولالنصففي.خلقيدونيةمجععرفضواالذورالمسيحييناضطهادفتر!فيالسلطانأعينمن

رسمالرادين.وبلادسورية!يسريةبرحلاتيقومكان؟(الأول)جستنيانالامبراطورعهدلهيالميلاديالسادس

.(ثيودورة-)تيودورةالامبراطورةمنبتشجيع.(م543)سنةفيىر!صلاوآسياوسوريةالرهاعلىبكلريرك

.294-286صصالآريوسية.حيدر.عليهدىيي.كاكهرسالتنا:يخظرل!تفصيل

-5!،-
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الاسلاصوالخكرالهسيصالمكربينالحضا!مةال!علا

الرهاعلى(البرادعي)يدقوبحصلوقد،العربيةالسوريةالمقاطعاتفيأساقفة

.(")العربيةوالديارسورياعلىقضائيةسلطةمعأسقفيكمركز

وفلسطينالغربيةالديارالىتمتدفكانتالقضائية)تيودورس(سلطةأما

نأبعدالواحدةبالطبيعةالقائلةالكنيسةدعانمبذلكفتوطدت.الحيرةومركزها

بالخطر)8(.مهددةكانت

)بنهالحكمزمام)ستلم،(م570)او(م569)سنة(جبلةبن)الحارثوفاةوبعد

الساسانيين.عمالاللخميين،الحيرةعربلمحاربةهمثماوسرعان)فى((الحارثبن)المنذر

المونوفيزية)هـ(.عنللدفاعالمجهود،نفس،أبيهمثلوبذللعقيدتهمتحمسأوكان

غقدوقد.الدينيةالمناقشاتفيشخصيأيشترككان(الحارثبن)المنذرانورد

آلهةبثلاثةالمعتقدينبدعةفينظركنائسمجمعالخاصةرعايتهتحتحكمهاواثلفي

يوجدكانانهالمراسلاتبعضمنويستنتجهذا.بالهرطقةعليهموحكم("*ة،4أح542)ح

.(،ة(3)(الملكيون)أيخلقيدونياعقيدةانصاربعضالمونوفيزيالملكحاشيةفي

.52ص،العربيةوالحضار8المسيحية،شحاتهجورج.قنواتي-،

فى.2صلهعرب!ة.والحضار8العسيحية.شحاتهجورج.قنواتي-2

رلط!مهلفيعرفاشلهحارث(.بن)الشرلهحكملهيخلفه.(م569)ة!س(جبلةبن)الطرث8وفابعد:الحارثبنطحننر-3

ينظر:للتفصيلالأصنر(.)المننراخيهعنلهتمممزأ!بر(.باشنرلقبكط،(4ط+!*483*)ب!سمواللاتينيةاليونانية

.26-25صصغسلن.يمراءكيودور..نولدكه؟2،7مى.الاسلامقبلالعرب.جرجيانف

.العربتالضلهيمحاضراتاحمد.صالح.العلي1،38ص!4ج!لام!لهبلالعربثار!لهيالمفصلجواد!علي.-4

.59-58صص،"ج

!مانهبسمواتصف.تكيةابرش!ةكلتسارسم.انطاكيةلهيطيونان!ةةخس!فلاممرسةرنيمى:الملكيون-5

السمهساطي(4)بولعىبمناقشةلهامحهث.(م268)سنةاشعخدالطلثانطاكمةمعمعلهياثرهبرزيالسص.

الذ!القويم!مانعلىعلىحافظواطنيىومصر.ة!"مسهحكلي!عن!نرص!قلخ!طاطلقهيسمو)ملكيون(:

بطروكطتأليينتمونوهملهقط.لهكاثولهكلهرومعلىتمل)ملكون(:كلمةن!لالب!نطي،ا!هراطورمليهكان

ثال!(ةم95،/ـه34)تهيوسله!سطقمصري.ينظر:شنصمل.!لاوا!كنمر!ة)التهس(واورشليمانطاكية

.29د،7ك.(م8988)القاهر8:.3طللطلأعة.ثر!كروصشركةمط.لاود.مرقسطقمص!رممة:!الكنيسة

.4ـه2صالمسيص.ايىنمعكل.حمويصبص.اليسوعية336ص

827ص.،ج.اللهمدينةكنيسةلسد،.رستم؟،3!ص.4ع!يلاسلامتجلالعر*تاتلهيالمفصلجواد،.عدي-6

-"9-هـ
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،لعرب.وبلادالررمانبينلهحضريالتويصللالتوحيديةال!يانات+الر.الأول+الفصل

:،(-"الحيرة

فيأنالمصادربعضذكرتفقد،الحيرةفيملحوظوجودالنصرانيةللديانةكان

فقد.الحيرةفياليهوديةمنالأوفرالحظلهاكانفقد،بالنصرانيةيدينكانممنالحيرة

بهذهالمبشروناخذاذ.الحيرةدولةفيالوثنيةالديانةمنافسةمنالديانةهذهتمكنت

أقوياءأتباعلهاوجدحيثللميلاد،الأولالقرنمنذالعراقفينشرهاعلىيعملونالعقيدة

.(،)الحيرةفي

"مرؤومنهمالحيرةسكانمنكبيرأعددأصفهاالىتكسبأنإستطاعت

.(!)الحيرةملوكأحدوهو،(م328-288)(8)عمرو(بنالقيس

(م43،-403)(0)الأعور(أوالسائح)النعمانأنالمصادربعضذكرتكما

،-

2-

3-

4-

.25صه!التار!لهيالوسيط!يحييهاشم.الملاح

امه!الحير8ملوكثانيهوبالبدءبق!ملاعدي(بنعمروبنالقيس)امرؤ:(م328-288)عمروبنالقيميامرؤ

فرجعلىللفرسعاملانصروكان،لم!وكمنتنصرمناول.هوالأزديعمروبنكعباختعمروبنتماريةهي

)وهو*كلهمالعر*ك!م8بلقبنفسهلقبوالجزير8.والحجازالعراقببالهيةمنوسانرومخ!رربيعةمنالعرب

ابنة65-64صص.2ج.والملوكالرسل"!اتططبري.ينظر:ليم!فت!لالحضر.ملوكبهمكقباكياللقبنفس

.83-52!صاوالشعراء.الشعر.قتيبة

.87صوالأنبياء.الأرضم!وكسنيتارمخ.الأصفهاني

اشدباتوصد.(الثانيالقيسامرؤبن)النعمانهو:(م438-403)الأعهـراوالسانحالنعمان

اهلهالهيلهمصافم!واكلر.الشاماليكثير8بفزواتقامبهم!ولهسوةاعدانهعصالعربملوك

ومنغيرما.اموالمنالاقتصاديةالحير8مواردعهم!لهيكثرتاكثر.وسبيالكثيرمنهاوغنم

ملكهوترك.الأرضلهيساحلأتبالسانحوسصوالسدير،الخورنققصريبناءالعمرانيةانجازات

الاختيا!يةمنالرتهانويبدو.الملكواعتزلفزهدبالموتفذكرتفيهاثرتموعظةجاءتانبعد

ا!باعالهاتجداخذتالتيالس!يحية.بالتعاليملتاثرهنتيجةتجاهقدالزهد.8حياوتفضيلهلملكه

.والملوكالرسلتاديخ،الطبري؟هـ،صه.،ج.اليعقوبيثاهـلخ!اليمقوبيينظر:للتفصيلالحير8.لهي

العلكعبدرو!ينمابوال!عالبي،ة،05ص.2جالجوهر.ومعالنالذهبمروج.المسعودي؟67ص،2ج

ايومحمد:تحقيقواشسوب.لهمضاتكلالقلو*ثمار:(م8فىه0429/7اسعاعيل)تبنمحمدبن

.586ص.8!خم.استعجممامعجمالمكرى؟829صا.(م"965)مصر:منهضة.دار.!م.ابراهيمالفضل

-7!8-
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الاسلاميوالفكرالمسيحيالفكربينالحضاريةالضلات

بهاآمن(قابوسوبأ)(")(رذنملابن)النعمانوكذلك،النصرانيةبالديانةآمن

.!!)آضيأ

أنهإلا،سابقةفترةمنذالتنصرفيراغبأكانالمنذر(بن)النعمانأنالمؤرخونوذكر

الدنياوذمذلكبعدترهبانهإليهينسبونكما،يعزلهأنالفرسملكأبرويز()كسرىمنتخوف

الثانيامالأولالرأيأصحوسواء،للمسيحية)المنذر(إعتناقالمؤرخينبعضأنكروقدوزخرفها،

.(9)يشاؤونكماالاعتقادبحريةتمتعواقدحكمهفيالمسيحيينأنعليهخلافلاالذيفأن

تنصرتفقد،المسيحيةنشرفيالبالغأثرهالحكاملتنصركانوقدهذا

علىكانتكتابةوردبيعةبالحيرةوكانت،الحيرةفيأغلبهاأوالمالكةالأسرة

.(3)"عبدهوأمالمسيحأمة(4)هندالبيعةهذه*بنتونصها:واجهتها

الذيوهوقصير.ابرشأحمربافهوصف،(قابوس)أبيبويلقباللخميين.الحيرةملوكمنالمننر:بننط!نلا-،

ناوقيل.اخوتهباقيدونعلطلحيرةملكأ)النعمان(اختيارفي.ورأزيد(بن)عدي!وكان.(اللعين)أبيتلهيقال

بانحكمهابتدا.()النعمانبتنصرفضلزيد(بن)عدي!و.بالنصرانيةآمنثمالأوثانيمبدكانالمننر(بن)النعمان

اليعقوبي،ينظر:ل!تفصيلطيء.جبلمنطقةالىوصلحتىوامتدالبحرينمنطقةت!مشحتىبلادهرقعةوسع

!السعودي؟2،3-894صص،2ج.والملوكالرسلتاريخ.الطبرية،84-صههـ،ص.،ج.اليعقوبيتاريخ

.،05ص.2جالجوهر.ومعالنالذمبمروج

الذمبمروجالمسمودي.ة67ص.2ج،والم!وكالرسلتاريخ.الطبرية88صه.،ج.اليعقوبيتاريخ.اليعقوبي-2

.5،6ص.،ج.استعجممامعجم.البكرية،44ص.2ج.الأغانيكتاب.الأصفهاني؟،05ص،2جالجوهر.ومعالن

.305ص.2ج.خلدونإبنتاريخخلدوت.افي

.الاسلامقبلالعرب،جرجي،زيدان؟264-262صص.الجاهليةعصرفيالعربتاريخالعزيز،عبدالسيد.سالم-3

.875-874صص.الاسلامقبلالعربتاريخالعزيز،عبدالسيد،سالم.268ص

وام،(م563-5،4)(الثالث)النممانزوج،(الكنديعمروبنالحارثبنتالكبرى)هندديرهند:.ير-الهندبيعة-4

الرشيد.الخليفةبهمر.النجفطرفى!عويقعامه،ديرلهيودلهن8بالحيردارهعقرفيقموالذيهند(بن)عمرو

زمانهانساهاجملمنبالحرتة.تدعى.(اللخميالمننربنالنعمانبنت)هنداسمفعلى:(ىر!صلا)هندليراما

يقعواشهرها.6الحير8أ.يرأكبرمنوديرها.(العباديريدبن)عديتزوجتوالشعر،والأ.بالفصاحةذواتومن

.(القرمطيطاهر)ابولهيهنزل.(درامبنسه)عبدبنيخطةقربسعد.كرىخندقوراء

يوسف:حبي.؟،96-92.884-9،صص،(م،995:م.د)..طم.د.النهرينبينأريكا:هنتر.ينظر:ليم!فت!ل

.93-92صص.(م2!،:)لبنان.البولسية.مط،الآثورية-الك!دانيةقر!ئساكنيسة

،8ج.(م،999)مصر:لالحصرية.النهضةمكتبةمط.لاسلامية.والحضارةالاسلاميالتاريخموسوعةاحمد:.شلبي-5

.267ص.الاسلامقبلالعرب،جرجيفمدان.ة279ص.الجاه!يةعصرلهيالعربتاتالعزيز.عبدالسيد.سالم؟،75ص

-،كه8-
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+العربوبلادالرومانبينالحضاريالتواصللالتوحيديةالديانات+أثر.الأول"الفصل

كأسرة،تنصرتقدبأكملهاحيريةاسركانتفقد،الحيرةأهلمنللعواماما

فأنهشيء،علىدلوأن.(5)(!)بقيلةوبنو،(*)مريناوبنو،(")(العباديزيدبن)عدي

.الحيرةسكانبينالمسيحيةانتشارهعلىيدل

-"،حنلىة":

تغلب()بنوفكاننجد،بلادفياليهوديةمنالانتشارفيحظأأكثرالمسيحيةكانت

عنالعربإلىالمسيحيةإنحدرتوقد،المسيحيةإعتنقواقد(3)أسد()بنيمنوجماعة

لدخولكانكذلك،العراقفيالحيرةنصارىمنوالعبادالشامفيالغساسنةطريق

أولأنالمؤرخونويذكر،العرببينالمسيحيةإنتشارفيكبيرأثراليمنبلادفيالأحباش

.(،)(الأوضحالتاج)ذيبالملقب(يكرب)معدهوكندةملوكمنتنصرمن

مناةبنزيدبنالقيسامرؤبنعطيةبنعامربنمحروفبنايوببنحمادبنزيدبن)عديالمبادي:زيدبنعدي

وهوالشعراء.فحولمنيعدولاوامله،وأمهابوهوكذلكنصرانيأكانالجاملية.شعراءمنفصيحشاعر،(تميمبن

بن)النعمانقمكلهمعها.يجريولايعارضهاالنجومفي)سهيل(بمنزلةالشعراهفيزيد(بن)عدي)نوقيل.قروي

.79ص.2ج.الأغاني،الأصفهانيينظر:.المنذر(

منالحيرةملوكابناءوتربيةيرضاعلهيدورلهمكانلخم،قبيلةمنمه!صأوالحيرةأشرافمنبيتمرينا:بنو

.9ـهص!2ج،الأغانيكتاب.الأصفهاني:ينظر.المنازرة

.()بقيلةب)الحارث(جدهموسصالأزد.قبانلمنغسانقبيلةالىوينتسبون،الحيرةأهلأشرافمنبقيلة:بنو

بقيلة.الاأنتما()حارثيافقالوا:اخضرين،بردينلبسوقدقومهى!عيومأخرجلأنه

.3،،ص.2ج.خلدونإبنخي!اتخمدون.ابنينظر:

تاريخفيالمفصلجواد،علي.؟473ص.العربأنسابجمهرةحزم.ابنهـ؟9ص.2ج.الأغانيكتاب.الأصفهاني

.870ص،3ج.الاسلامقبلالعرب

هذهوتتصفمضر(.بنالياسبنمدركةبنخزيمةبن)اسداليتنسب.العدنانيةالقبانلمنعربيةقبيلة(سد:بني

قبانلمعجمرضا.عمر.كحالة؟2ـه7ص.3جالفريد.العقدربه،عبد)بنينظر:ل!تف!يلبطوفها.بكثرةالقبيلة

.2،ص،8ج،العرب

الفكرتاريخ.ابراهيممححد.الفيومي؟78ص،6جالفريد،العقد!به.عبدةابن6،2ص،،ج.اليعقوبيتار!اليمقوبي،

عبدالد،رشيد،الجميلية435-434صص،الاسلامقبلالعربتاريخليدراساتالعرفى،عبدالسيد،سالمة82صه.الديني

.335-334صص.الجاه!يةعصرفيالعربتاتالزيز.عبدسيد،سالمة،27صالأسلامية.العربيةالدولةقاديخ

-"!و-
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الاسلاميوالخكرالهسيصالفكربينالحضا!مةالضلات

المرار("اكلبنيأنبنجدالعربيةالقبائلعنالمتوافرةالمعلوماتمنيتجلى

وشمالهاالعربيةالجزيرةشبهبوسطمهمتبشيريبدورقامواالنصارىالكنديين

منتصفالىالخامسالقرنمنتصفمنالمناطقهذهعلىسيطرتهمفترةخلال

.(!)(م550-450)الميلاديالسادسالقرن

)هندوضعتهاالتيالكتابةالمرار()آكلبنيتنصرعلىالشواهدأبرزومن

"امةبكونهافيهاقفتخرحيثديرها،صدرفيالكندية(8)(الحارثبنتالكبرى

.(9)،عبدهوامالمسيح

الىوجههاالتي(5)(الكندي)سحاقبنالمسيح)عبدرسالةفينجدكما

هـ/247)سنة)المامون()3(أيامفي(الهاشمي)سماعيلبن)عبداللهصديقه

العجلسمط..هاشمعثمانالدينلهرح:ترجمة.لايرانبيزنطةحدودعلىالعر*فنا:!كتورنينابي!وليفسيكيا.-،

.8ـه5-870صصد.ت(.:)الكويت!8والاداوالفنونل!ثظفةالوطني

هند)ديربسصأ!يدبنتالمننر(.بن)عمروام.(الكنديعمروبنالحارثبنت)هند:الحارثبنتالكبرىهند-2

عمروبنالحارثبنتهندالبيعةهن!بنت5الديرهذاصدرلهيكتبت.(الأتمهند)ديربكذلك!شعى.(الكبرى

الأسقف،-افرام-أفريممارزمنلهيعبدهوام.السصمحامةالمنذر.بنعمروالملكوامالأملاكبنتالملكةحجربن

ويكون،الحقاقامةاليوبقومهابهاويقبلولدهاوعلىعليهاويترحمخطينتهايففرا&يرهذالهبنتالذيفالاله

الداهر".الدهرولدمامعها

.يتش!اشلا؟83،ص.2ج،الأغانيكتا*!الأصفهاني؟555-550صص!،ج،والملوكالرسلثا!،الطبري

.54"!ا،2ج!تط!بلامعجم.الحمويياقوتة224،"5!-،57!اصاا&يارات.

جرجي،.زيدانة،75ص.8جالأسلامي.التال!موسوعةاحمد.!ئ!بي.؟542ص.2حالبدان.معجم.الحمويياقوت-3

.267صاالأسلام.قبلالعر*

قبيلةاليينتسم!اليينتسملأ.عراقيمسيصعربيكاشالميلاس(:!نسع)الخرنالكندياسحاقبنالمسمحعهد-4

يدعوه(الها!ش)سماعيلبنسه)عبداليرسالةلهكمابالسميحية.التبشيرفيمؤلغاتعمةله.العربيةكنده

ترجمتتم.الاسلاماليفيهادعاهالتيالهاشص()سماعيلبنالله)عبدرسالةعلىردوهي.المسيحيةاليلهيط

اسماعيلبنالدعبد،الهاشميينظر:للتفيميل.الأوربيةاللغاتمنوغيرهالانكليزيةالىثماللاثينيةالىاعماله

)الهند:..د.مط.الكندي)سحاقبنالمسعحاللهعبدالىالهاشصاسماعيلبناللهعبدرسالة:(م96،هـ/358)ت

بعمما.وما2سه.(م8880

الليلةوهي.الأولربيعمنتصفالجمعةليلةلهيومانةسبعينسنةولدالرشيد(،بنلهبسأبوالله)عبدالمامون:-5

-.صغرهفيالعلموقرابه.نفاسهاكلماتت)مراجل(.اسمطولد("موامه.ابوهواستخلق)الهادي(.هيهاماتالتي
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،العربوبلا.الرومانبينالحضريالتواصلليالتوحيديةادياناتاثر5.الأول"الفصل

كيفولبعلمذيعلمفقد5فيها:قالاذكندةنصرانيةعراقةالىاشارة(م868

لكننا.العربسائرعلىالشرفمنلهمكانوماولدوناهمالذينكندةملوككانت

فأفالصا!حوالعملباللهفليفتخريفتخرمنالابولسالحقرسولقالهمانقول

هوالذيالنصرانيةدينالابهنفتخرفخراليوملنافليس.والشرفالفخرغاية

اليهونتقربمعرفتهحقاللهونعرفالصالحالعملالىنهتديوبهباللهالمعرفة

.(")،جهنمنارمنوالنجاةللحياةالمؤديالبابوهو

9لدين!*:البعد-لعحش"غزوالأحباش:ثانيأ

إلىآمالهمقطلعت،المسيحيةاليهاو)رتدتالحبشةأقداماستقرتأنبعد

الناحيةمنمكةمنزلةأنإذالغزو.ذلكلتبريرواهيةبعللتعللواوانمكةغزو

فيالحبشةمنوقربهاوالفرسوالأحباشللرومبالنسبةوالاقتصاديةالسياسية

وإرادةالأحمر،البحرشواطنعلىالروملسلطانالخاضعةلمصرومقابلتهااليمن

الخليجعلىالفرسسيطرةمقابلفيبشاطئيهالأحمرالبحرعلىالسيطرةالروم

مكة،علىالاستيلاءمحاولةالىالأحباشدفعالذيهوذلككلبشاطثيه،العربي

الديني.بالدافعكلهذلكقبلمدفوعين

،الحرامالبيتارضبأنها(السلام)عليه)إسماعيل(عهدمنذمكةعرفت

فضلأالأسلام،قبلالعربمعظمعندحرمةمنللبيتكانماأحدعلىيخفولا

ينليعامسا)و(ريرضلامعا!ة(و)أبيعطيةبنو)يوسق(العوامبنو)عبا.و)هشيم(ابيهمنالحديثصسمع

وايام.والعربيةالخقه.كلوبرر.الآفاقمنالفقهاءوجمع)الم!يدي(؟والهبه.وطبقتهمالأعور(و)حجاج(عليه

ينظر:ل!تفصيلالقرأن.ق!خبالقولالىذلكلهجرهميها،ومهرالأواكلوعلمبالغلسنعنىكبرولما.الناس

عيسى.احمدمحمد:تحقيقالخلفاء.ثات:(م8505/ـه988)تبكرابيبنالرحمنعبدادينجلال.السيوطي

.838-289صص.(م2007)القاهر8:الجديد،الغد.ار.مط

الميلا.ي.ر!ئ!اعلا/الهجريالرابعالقرنالينشاتهامن-وتطوراتهاالعربية،لمسيحية:صالحبلحاجسلوى.الطيب-،

.!2ص..ـه2ص.(م،99ـه:)بيروت.2ط.الطليعةدار.مط
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ا"سلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضاريةاليملات

،العرببينكبيرةمنزلةالمكيينالبيتهذاأكسبوقدبه،آلهتهممعظموجودعن

كانتالتيوالقرابينالهداياأنالا،(8)والرفادة(")السقايةمسؤوليةحملهملههان

.(!)قريشحاجةمنبالكثيرتفيكانتالكعبةجوارإلىالموجودةللآلهةتقدم

لهدمه،الأسبابف!لتمس،الحرامبالبيتذرعأضاققد()أبرهةأنويبدو

ولذلك،العربيةالجزيرةوغربقلبفيالمسيحيةوجهفيالوثنيةمثبتباعتباره

التالية:السبلسلك

:(4))القليس(بتسمى9ليمنفيحنيسشبناء-ا

وقد.المسيحيةعلىحملهمبهدف،حجهمفياليهاالعربلصرفوذلك

ذلكفيبيزنطةقبلمنالخامالموادببعضوزينت،الحبشةبأموالالكنيسةبنيت

حفرمناولوكان.مكةلهيالبنرحفراليوقومه()قصيبالر)ذالآخر،يكملكلاهماللرفا.ة.المكملةهي:السقاية

حياته.ايامفي-حياتهفي)قيس(حفرهابنر-العجولفحفر.(السلام)عليه(ابراهيمبن)اسماعيلبعدبمكة

اليعقوبي.تاريخ.اليعقوبية58ص.،ج،الأشرافانسابالبلانري.ينظر:ل!تغصيل.بمكةقريشحفرتهبنراولوهو

.30"!ا.6مجات.البكمعجم"الحمويياقوت704!ا.8ج

تخرجهخرجأالرفا.8فكانت.(كلاببن)قصيوزعيعهامكةسيدسنهاالتيالخدميةالتنظيمات)حدىالرفارة:

للناسالكلعامفيصنعاليهفيدفعونهذلكيتوافدونالحجيجلضيافةاموالهامنالمواسممنموسمكلفيتريش

402؟ياقوتص،8ج.اليعقوبيتاريخ.اليعقوبية58ص.،ج.الأشرافانسابالبلاةري.ينظر:للتفصيل.منىايام

.308ص.6مجالب!ران.معجم.الحموي

اليمقوبي،تاسض.اليعقوبية52ص.،ج.الأشرافانسابالبلانري.؟،37-،32صص.،ج.النبويةالسيرة.هشامابن

."27ص.2جالجومر.وممارنالذهبمرني.المسعوديبعمماوما3ص.2!قالنريد،العقدربه"عبدافية"99ص،"ج

علىني!يلاوضعوالتق!يسبيعةالقبيطمثل،الكنيسةأي:(ا!فىكعاظكاول-ازي!كلا)اليونانيةةم!كلاتحريف:سي!قلا

ى!عالكنيسةهذهموضعوكان)بلقيس(.قصرمنبصنعاهسي!خلاموضع.النصارىيفعلكطوخضوعأالصدر

الحجرمناليهيحتاجمما)بلقيس(ق!مرفيكانماونقلبمارباكي)بلقيس(قصربحجارالقليسبنيفراسخ

بنالنضرابيمحمدبنهشامالمننرابو.يب!كلاابنينظر:ل!تفصيلمري.شكلعلىسي!قلاوتميز.والرخام

:8)القاهر،4ط.المصريةالكتبدارمط.باشا.زكيأحمد:تحقيق،الأصنام9،،م(:هـ/204بشر)تإبنالسانب

تارر*،الطبرية،05ص.،ج،مكةاخبار،الأزرقي؟42ص.8ج.الكبيرالطبقاتكتابسعد،ابن؟46ص.(م2000

.86ص.7مج،تاد!بلامعجم،الحمويياقوت؟365صا."أ!.والملوكالرسل
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http://www.al-maktabeh.com



.العربوبلادالرومانبينالحضاريالتواصللالتوحيديةالديانات+افر،الأول+الفصل

منمكتوبففي)قيصر(،و)النجاشي(منالعون)أبرهة(إستمدكما،الوقت

كانلملكمثلهايبنلمكنيسةلكبنيتقد"إننيورد:)النجاشي(إلى)أبرهة(

.(")،العربحجإليهاأصرفحتىبمنتهولستقبلك

مثلهيرلممعجبآبناءبصنعاء،كنيسةبنى)أبرهة(أنالمواردإحدىذكرتكما

بصنعاءكنيسةبناءيريدأفيعلمه)قيصر(إلىوكتب،المعجبةوالأصباغبالذهب

.(8)والرخاموالفسيفساءبالصناعفأعانهذلكعلىالمعونةوسالهوذكرها،أثرهايبقى

يتجهزونالناسورأى،اليمنعلىغلبانبعد)أبرهة(أن:ثانيةروايةوفي

هاياتيمافقالوا:؟الناسيذهب"أين:فسألالحرامالبيتإلىللحجالموسمأيام

الناسوامر.فبناهمنهخيرأبناءألكملأبنينوالمسيحقال:الوساثل،منهنا

ويتألهونيتعبدونرجالفيهمكثوسنينالعربقبائلمنكثيرفحجه.فحجوه

لماللياليمنليلةكانفلما،يكرهمالهيؤرض(الخثعمي)نفيلوكانله،ونسكوا

فغضببذلك)أبرهة(فأخبر.قبلتهبهافلطخبعذرةفجاءفقاميتحركأحدأير

وكتبحجرأ،حجرألأنقضنه،لبيتهمغضبأالعربهذافعلتإنماقال:شديدأغضبأ

يرلمفيلأوكان)محمود(.بفيلةاليهيبعثأنويسألبذلكيخبره()النجاشيإلى

سارالفيلعليهقدمفلما،إليهبهفبعثوقوةوجسمأعظمأالأرضفيمثله

."9)"الكعبةلهدمبالناس)أبرهة(

.والملوكالرسلتاريخ.الطبرية63ص.الطوالالأخبارالدينهـري.ة56-45صص،،جالكبير.الطبقاتكتابسعد.ابن-،

.3!اه."ج.البنويةالسيرةكثير.افية395ص.4مج.البلداتمعجم.الحمويياقوتة"32-"الاكصما.2ئأ

كثير.ابن؟،95ص،4مج!البلدانمعجم،الحمويياقوت.،32-830صص.2ج.والملوكالرسلتاى،الطبري-2

.3هص."ج.النبويةالسيرة

ومعالنالذهبمروج.المسعودي؟63!ي.الطوالالأخبار.الدينوري؟56ص.،جالكبير.الطبقاتكتابسعد.ابن-3

حقاثقعنالكشاف:(م،،43/ـه538احمد)تبنعمروبنمحمودالغاسم.ابوالزمخشري؟79ص.2جالجوهر.

لهي،لكاملالأثير،ابن؟56،-560صص.2ج.(ـه،407:توريب).3ط.العربيالكتابدار.مطالتخزيل.غوامض

العربي،الكتابدارمط..الكشافتضمنهفيماالانخصاف:(ـه)هـ36المنيرابن.الإسكندري؟442ص.،ج.التاريخ

.56،-560صص،2ج704،هـ(.)بيروت:.3ط
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الاسلاميوالخكرالهسيحيالغكربينالحضاهـسةاليطت

لهدم()أبرهةالىأتىقد()النجاشيقبلمنمباشرأامرأأنقيلوقدهذا

منفتيةأنالفيلاصحابجرأالذيالسبب"إن:(سليمانبن)مقاتلقالالكعبة

بيعةوثمةالبحر،ساحلمنفدنوا،()النجاشيأرضإلىتجارةخرجواقريش

تركواأرتحلوافلمافاشتروا،نارأفاججوافنزلوا)الهيكل(،قريشتسميهاللنصارى

الصريخفأنطلقنارأ،الهيكلفاضطرم،الريحفهاجتعاصفيومفيهيكماالنار

.!")،بذلكاياهآمرأالكعبةلهدم)أبرهة(فبعثللبيعةغضبأفاسف)النجاشي(الى

عنتصدهحتى،لحربهالقبائلبعضخرجتمكة،الى)أبرهة(توجهوأثناء

علىالاستيلاءمن)أبرهة(ومكنتبهافتكتقد)أبرهة(جيشىقوةأنالا،البيت

أمتعتها)!(.منكثير

هذابمنزلةلعلمه،عنوةالبيتعلىالأستيلاءمنقخوفقد)أبرهة(أنويقال

هذاحماةالىارسلولذلكسلمأ،الاستيلاءيكونأنعلىفحرص،اللهعندالبيت

)أبرهة(إجابةعنعدلقد(9)(المطلب)عبدوأن،قتالدونيسلموهكيالبيت

السيرحينخيلهإستاقتهاالتيابلهعليهيردأنمنهطلبهالىالحرامالبيتبشأن

قائلأ(المطلب)عبدعلىأنكرأنهحتى،()أبرهة)ستغرابأثارمما،مكةإلى

.2فى2ص.،ج.العواليالنجومسمط.يما!يملا-،

.،7،-87صهص.2ج.والنيايةالبداسةكثير.ابنة442ص.،ج،التاتفيالكاملالأفير.ابن-2

النضربنمالكبنفهربنكعببنمرآبنكلاببنقصيبنمنافعبدبنهاشمبنالحمد)شيبةاسمهالعط!ب:عبد-3

صس!سلة-لهيانصبالذيالاهتمامان.(عدنانبنمعدبننزاربنمضربنالياسبنمدىكةبنخزيمةبنكنانةبن

والتي(وسلموألهعلب،اللهى!ص))محمد(حفيدهس!س!ةىنفسها!الد()عبد)بنهس!سمةهيوالتيالأولىالنسب

وموعامودها(المط!ب)عبدعيدالتيةلس!سلاتكونهي!عو.(السلامهي!ع)(الخليل))براهيمالانبياهبابيتنتهي

الدوفخ!د.(وسلموالهعليهالله)صلى)محمد(بولا.آ)ماشم(بنيسانرى!ع(بط!ملا)عبدبنيالدوفضل.فسبه

نسبى!عيدلوهذافردأ.ذاتهالحطلب()عبدهو(المط!ب)عبدبنيهناوالصقصود.(المط!ب)عبدبنيسانرى!ع

ة،4-8صص.،ج.النسبجمهر6.الكلبيابنينظر:.للتفصيلالجاهليةارجاسمنخال!أنسباتقيأ(المط!ب)عبد

ة82ص.8جالا!ئتقاق.لريد.نب)؟423ص.8جواسوك،فىلرسلثاء.الطبري.87-5صصلهريعثى.نسبالزبيرى

.237،ص.4جطعر*.لسانمنظور.نب!ب،4-،8صص.*رسانس!جمهرةحزم.ابن
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+العربوبلادالررمانبينطحضريالخوا!كللالتوحيديةالدياناتانر5.الأول"الفصل

أتكلمني.كلمتنيحينفيكزهدتثمرأيتكحيناعجبتنيكنتله"قل:لترجماف

تكلمنيلالهدمهجئتقدآبانكوديندينكهوبيتأوتتركلكاحبتهابعيرمئاةفي

.(")،يحميهربوللبيتالأبلربأناقائلآ:(المطلب)عبدعليهفردفيه.

تهامةأموالثلثعلى()أبرهةيصالحأناراد(المطلب)عبدأنوردوقدهذا

علىكثير()إبنعقبوقدذلك،عليهمفابىالبيتيهدمولاعنهميرجعأنعلى

.(8)،؟الامذلكأكانأعلمفالله5:بقولهالخبرهذا

يكترثلم(المطلب)عبدانالشائعلأنحق،علىكثير())بنكازفقد،وعليه

لبيته.اللهبحمايةمؤمنكانلأنهذلكللغزو،

:العربلبعضالتاجعقد-ب

رغبته.علىوبناءأ،المسيحيةالىالعربلدعوةوتوجيههتنصر"برهة(بعد

خزاعيبن)محمدمنهمفضلهيطلبون)أبرهة(إلىأتواالعرببعضأن5ورد:فقد

بن)قيسلهيقالأخمعقومهمننفرفي)السلمي(ثم(الذكوانيحزابهبن

وأمرهمضرعلىوأمره(خزاعيبن)محمد)أبرهة(توجاللقاءهذاوفي...(خزاعي

بن)محمدفساربناها،التيكنيسته،القليسحجالىيدعوهمالناسفييسيرأن

جاءوماأمرهتهامهأهلبلغوقد(9)كنانةبنيأرضببعضنزلإذاحتى(خزاعي

ص.2ج،والملوكالرسلتارر*.الطبري؟68ص،الأشرافانساب،البلاذري؟5،ص!،ج.النبويةالسير!،هشامابن-،

قبلالعربتارر!فيالمفي!لجوا..علي.ة،28مى.2جالجوهر.ومعادنالذهبمروجالعسعودي.؟،32-،3صه

.26،-260صص.،ج،بر!لاتار!فيمحاضراتاحمد.صالح،العليةر97ص.4ج.الاسلام

."72-"70صاصا.2ج.والنهايةالبدايةكثير،ابن!لأ-

عنرةبنعوفبنبكربن)كنانةبنووهم،القحطانيةمن.(قضاعةبنب!كبن)عنرةمنعظيمبطن:كنانةبني-3

.(قضاعةبن)الحافي(الحافبنعمرانبنحلوانبنتفلببنوبر8بنكلببنثوربنرفيدةبناللاتزيدبن

القرنلهييقطنونوكانوا.(كنانةبناللهعبدبنهبلبنجنابوبنوزمير.بخوعدي.)بنو:الآتيةالألهخاذالىينقسم

:م.د)،.طم.دالمرب.قبانلانسابجامع،لمذهن:طريخمس!طان،السرحانيينظر:بمضر.الميلادعشرالتاسع

."29صد.ت(.
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الاسلاميوالفكرالمسيصالفكربينالحضاريةالضلات

فرماه(الملاحيحياضبن)عروةلهيقال(")هذيلمنرجلإليهفبعثوا،إليه

وحنقأغضبأ)أبرهة(ذلكفزاد،فأخبره)أبرهة(الى)قيس(اخوةوفزفقتلهبسهم

.(8)"البيتمنوليهدمنكنانةبنيليغزونوحلف

الأحباشعلىمكةلأهلعزوجل-اللهنصريكونأنالأقدارشاءتوقدهذا

به.لهمقبلولاالوقتذلكفيالعربيعرفهلمسلاحأتمثل

علىالمنةإظهاربابمنتصويرأبلغالوقعةالكريمالقرآنصوروقد

زئذققل!آتزتريمت:تعالىقال،الربوعلى(وسلمآلهعليهالله)صلىالرسول

تزييهم!آباسلطنزاعلنهئموآزسل!تقيليفىمخغليمدهر!آتزآلعلييآصب

.(9)(!يلو!8اقتجغتثئمكقضني!سجليينمجعازؤ

خارجأكانالفيلاصحاببههزمالذيالسلاحأنلنايتبينوبهذا

أكانسواء،معهودةغيربصورةكانالهلاكوأن،المألوفدائرةعن

قدرةمنفيهااللهإستودعوما،الحجارةبذاتأمبالجدريالهلاك

.(5)أصابتهمنإهلدكعلى

،الغزوةهذهفيالسيفيستخدموالممكةأهلأن،عليهخلافلاالذيولكن

علىالأحباشأسلحةولتقدم،يدهمذاتوقلةقوتهملضعف،الأحباشيواجهواولم

أنشدهمابدليل،بيتهوضداللهضدحربهذهالحرببأنإيمانهممع،أسلحتهم

قصيدته:ومن،(طالب)ابو

.(كهلانبنزيدبنعريببنيشجببنزيدبناددبن)طيءالينسبهايرجع.القحطانيةالعربيةالقبانلمن:هذيل-،

ثعل(.بنو-بحتربنو-عمروبنو-ردمانبنو-وحورجرعانبنو-ث!لبةبنو-جديلة)بنومنها:كثيرةبطونولها

.4ـه8ص،2ج.العربقبانلمعجمرضا.عمر،كحالة؟38صه،2ج!الاشتقاقىدريد.ابنينظر:

.،32-،30صص.2ج،والملوكالرسلتاريخ.الطبري-2

.(5-،:)الآية.الفيلسورة-3

."جالكبير.الطبقاتكتابسمر.)بن؟56صا.8جالنبوسة.السيرة.هشاميفا؟303ص.التيجان"منبهفيوهب-4

."29ص.2ج.الذهبمروجالمسعو.ي.؟56ص
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.العربوبلادالرومانبينالحضاريالتواصلليالتوحيديةالديانات+أثر.الأول+الفصل

لأغلبنصليبهم

محالكابدأومحالهم

الصليبآلعلىوأنصر

.(")كلآاليوموعابديه

اولوالجدريالحصبةوباءأنإلىالعربيةالمصادربعضأشارتوقدهذا

.(8)الفيلعامفيالعرببأرضعرفما

رمليةبذراتالمختلطالطينمننوعآتكونقدالحجارةهذهأنإلىوأشير

غيرها،أوالعرببلأدفيمجدورةمنطقةمنالطيورحملتها،العدسحبةبمقدار

أنتشارإلىذلكوأدى،الحجارةهذهعليهمفتساقطت،()أبرهةجيشمكانإلى

.(9)()أبرصةجنودبينالوباء

فيالجدريبظهور()بروكوبيوسذكرهماعلىالإشارةهذهفيأعتمدوقد

الوقتمنقريبوهو،(م569)سنةفيالقسطنطينيةوفي(م544)سنةفيبيلوز

.(5)ةكمحول)أبرهة(جيشفيالوباءفيهطهرالذي

النجومسمط37،؟العصامي.ص.2ج.والنهايةالبدايةكثير.)بن؟،35ص.2ج.والملوكالرسلتاريخ،الطبري-،

.32صه."خ.ليلعواا

.،جالكبير.الطبقاتكتابسعد.ابن.؟56ص،،ج.النبوية6السير.مشامنبا؟303ص،التيجان،منبهبنوهب-2

ة56ص

.77ص.(م،937:)القاهرة،.د.مط.والحجالمحمل:يوسفأحمد.-3

البقاءأبو.الحنفي؟568ص.2ج.الكشاف.الزمخشريبعدهاةوما،3صه.2ج.والملوكالرسلتاريخ.الطبري-4

والمدينةالحراموالمسجدالمشرفةمكةتاريخ:(م4450/ـه854)تالمكيالضيابنمحمدانبناحمدبنمحمد

)بيروت:،اسميةالكتبدارمط..الأزمريمصروايمنالأزهريابراهيمعلاء؟تحقيق.الشريفوالقبرالشريفة

.،97ص،4جالأسلام.قبلالعربتارفىكلالمفصلجواد،علي،؟95-78!مص.(م،977
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الثالثالمبحث

مصرفىالأرثوذحسيشإنتشار

ولم،الرومانيةالإمبراطوريةرعاياعلىالروحيبالفراغالإحساسطغى

)تجاهاو،الناسيعبدهاكانالتيالقديمةالآلهةأوتملأهأنالإمبراطورعبادةتستطع

وااليونانيةالآلهةفيوالسعادةالخيرالتماسأوالفلسفيةالمذاهبنحوالمثقفين

.(")الشرقمنالوافدةاوالشرقيةالعباداتنحوالأتجاهاتأو،الإيطالية

بالتطرفو)تسمت،السماويةالآفاقعنبعدتالمعبوداتهذهكل!أنذلك

تقدماو،المستقبليةأوالحاضرةالناسلمشاكلحلولأتقدمانتستطعولموالجحود،

الوقتبمرورالقديمةالآلهةففقدت،الملماتنزولوعندالشدةأوقاتفيالمعونةلها

لدىالروحيالفراغو)ستمر،المتعبدينعيونفيوالتبجيلالأحتراممنلهاكانما

المستنير)8(.الفكروأصحابمنهمالمثقفينبينلاسيما،الإمبراطوريةرعايا

.،ج،(م،955)بيروت:.المكشوفدارمط.بالمرب.وصلاتهمودينهموحضارتهمسياستهمفيالرومأسد:.رستم-،

خي!اتالعرفى:عبدالسيد.سالمة7صفى.المسيحيالعصرلهيا"سكند!يةمجتمع،نسيمجوزيق،يوس!؟3،ىم

الحميد.عبد؟44ص.(م8982)ا"سكنمرلة:،الجامعةشبابمؤسسةمط.ا"سلامي.رص!لافيوحضارتهاالإسكندرية

ومحمدهلهحعيدعبد!الهتمحمد.ة57-56صص.(م2!)الظهرة:..مط.،المصيحي.العصركلالمصرييلف!ر!أفت:

!،07ص.(م200،:ر!يم)والتوفكل.ششرالعربيةمصر.مط،م64،-2"4البيزنطيالعصرفيمصرمنصور:طارق

ئمءأ101.ك!:!،اأفى(ه+5آح5الهاةة5!81أفى8!ءة*(.،ولا!ع،*!:،كهو)*!!.2ء30.

فيمصرخي!ات،ابراهيممحمود.السعدني؟32-28.29-،9صص.الشرقيةالس!يحيةتار!.سوريالعفيز،عطية-2

المحررسةمركزمط.،والاسلامالمسيحيةبينوالسلامالمحبةمصرحسن:.كفافي.،76مي.والرومانالبطالمةعصري

لهيوالدينيالفلسفيالفكرملامح:عباسحربيعطيتو.ة2،ص.،ح.(م،996)مصر:والنشر.والتمورلهبللبحوث

؟267-266صص.(م،993:تو!مب).العربيةالملومدار.مط.المعطيعبدعلي:ققديمالقميمة.الاسكندريةممرسة

"،8*أ،اأ5*8.!.:34،حء*"16،!*كلع*08!5*أفى+ه*!ح4"فى"ا+*ا*ا*،4!!ه!ل"60!*ا!ل+،(91ء)8

011-"!!
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.العربوبلا.الرومانبينطحضاريالتواصللالتوحيديةالدياناتاثر80الأول"الفصل

عقاثدمنعداهاماعلىتتفوقالمسيحيةبدأت،الروحيالفراغذلكووسط

شعوبحياةفيالروحيالفراغذلكلتملأجديدةآفاقنحووتتقدم،وطقوس

الرومانية.الإمبراطورية

)أوغسطسالرومانيالإمبراطورزمنولدقد(السلام)عليه(المسيح)السيدكان

،وتلاميذهرسلهبينمتواضعةالمسيحيةوبدات.بفلسطينلحمبيتفي،(1)(أغسطس-

سنة(السلام)عليه(المسيح)السيدتوفيحتى،تعاليمهوتعهدوالهأخلصواالذين

(8)(سليمان)هيكلفيوتعبدوا،المسيحيةالطقوسممارسةاتباعهفواصله،(م30)

.(9)المجتمعفيالدنياالطبقاتمنيهودأجميعأوكانوا،أروقتهفيوتجمعوا

والجليلالقدسمن،ومتعددةمختلفةومدنأنحاءمنهؤلاءكانوا

(4)ليبياومنمصرمنكانوبعضهم،فلسطينومنساثرانحاء

ابنوقيلقيصر(.)يوليوسالغانداخ)بنقيصر(.يوليوس)جايوسوهو)أكتالهيانوس(.:اغسطس-اوغسطمى-،

لاقطاعياته.وريئاهن!عاوبالتبنيلهابنااتخذهالفرثيين،لعحاربة)قيصر(استعدوعندما.اخته

صقرمحمد:مراجعة،الذهبييواتيموجميلفريزلهاروتي:ترجمةروما.حضارةدوفالد:ددلي.ينظر:للتفصيل

والرومانالاغرريقصبص:حسن.بكرية،63ص،(م،964)ميمر:والنشر،للطبعمصرنهضةدارمط..خفاجة

.2ـه7ص.(م،985:)الرياض،الكتبعالم.مط.الرومانيالإغريقيوالشرق

عنالايتملمالعملهذالكنالموعد.بخيمةهيكلاستبدالفي!كران(السلامهي!ع))داود(دسبق:س!يمانميكل-2

لهظهرا+مداس.وقسىوالقدسالمدخل:أقسام*فةيضممستطيلأبناءكان.(السلامهي!ع))سليمان()بنهيد

يؤديانوالشعبالم!كوكان.والدولةل!مم!كةمقدسبالأحرىاوملكيمخسىاوبالقي!رم!حقمعبدوكانهالهيكل

الجوالة.النقالةالموعدخيمةمحلحذالذيالثابتمسكنهالهيكلوكات"ل!ربعلنيةعبالةلهيه

.53،صالمسيص.الايمانمعجم.حمويصبص!اليسوعيينظر:ل!تفعميل

رولهيله.؟،4ص،(م8999)بيروت.4طالبولسية،مط..الشرقيةالكنيسةتار!:اغناطيوس.وديكميشيل،يتيم-3

ة25-23صص.(م2000)مصر:،2ط.متروبول.مط.جبرهجودت:تقديم.القبطيةالأمةتاريخ:نخلةيعقوب

حأ"له!64ط0،1:"46كا83لااح8!لعء:*هلا*هسا(9،9،88)ه!!.اء،6.

كانوااليونانيينانوذكر.لوبييسمىاليهاينسبمن.موحدةوباء.السكونثمبالضم)لوبية(وتسصليبيا:-4

جانبمنالأخضرالمحيطبحروعن-عنهامالفمالها.مجتمعأر!مارضتصيرثلاثةباقسام8السوريقسمون

منالحبشوبحرالشمالجهةمنمصراوقيانوسبحرويحدمالوبيا.ف!سمهالجخوبنحوالروموبحرالمنرب

لوبيا.يسصكلهوهذاالمشرتي.جانبمنالبسرديايسوفبحروهومز!قلاوخلمجالجنوبجهة

.25ص،5مجالبدان.معجم.الحمويياقوتينظر:ل!تفصيل
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نأالمسيحيةلبثتوما،العربيةالجزيرةمنالعرببعضومنهم،(")والقيروان

.(8)المجاورةالجهاتفيحثيثآ)نتشارأتنتشرأخذت

إنتشارهامنأكثرالمجتمعفيالدنياالطبقاتبينالمسيحية)نتشرتثم

،القومعلئةمنوقليلوالكادحونوالعبيدالفلاحونإعتنقهاإذالعليا،الطبقاتبين

.(9)المجتمعفيالمميزةالطبقةأفرادبعضدخولتعدمفلم

وعلى،المسيحيينبينعشرالأثنىالرسلتقدمعلىيدلماهناكأن

بعضتميزعلىايضأيدلماوهناكهؤلاء،بعدالسبعينالتلاميذتقدم

خدماتمن()بولسأداهعمافضلأو)يعقوب(،و)يوحنا()بطرس(مثلالرسل

.(5)كلذبعدللمسيحية

كبيردورلهاكان،شخصياتبثلاثالأولىالفترةفيالمسيحيةتاريخإرتبط

و)بطرس()بولس(:وهملاهوتهاوتنظيمأسسهالههارساءو)نتشارهاتقدمهافي

و)مرقس()3(.

:(القيس)امرؤقالحيثقديمأ*ر!لابهتم!كقوقدكاروان.الظرسيةمنوهوممرب.:القيروان-8

الزعالأسرابهاكانقيروانذاتوغارة

كبيرةمدينةوهي.دقيقةو(ربعةدرجةللاثونوعرضها.لرجةوئلاثوناحدىطولها.الثالثالاقليمفيوالقيروان

ص.4مج.ناد!بلاممجمالحهوي.ياقوتينظر:ل!تفصيلمنها.اجلمدينةبالفربوليسدهرأ.غبرتبافريقية.

.42"-42مىه

)مصر:.الحديثةالتجاريةمط.وعي!رالاضطهاد.الاسكخمريكرسيتاسيستاريخ:كاملموريس.ديمتري-2

.24-23صص،،جوالأسلام.المسيحيةبينوالسلامالمحبةمصر،حسين،كفافي؟39-38صص،(م،959

ح4!ل".أ6،كا34ء3"ش!الأ4ءلا364.!!.ا!،6.

؟42ص.الوسطىالعصورتاريخفيلراسات.نسيمجوزيف،يوسف-3

كأ"اةما!ااأ،ة+ه52ح4فىىف،أ!*1اأفى5أه*رر!.26ةح8ه"ل!فىط+8"3الأ68لا364*!!ا!،7.

.2،ص.،ك.القبطيةالكنيسةقصة.حبيبإشىاسصري..25ص،8ج،الرومأسد.،رستم-4

.24-،8صص.الشرقيةالكنيسةقاريخ،اغناطيوس.وديكميشيل.يتيم-5

11لا3له،"،ء.5.:!38ةفى"ة"*5!،15،ح4لأ480436!مه"ا،؟ح34ة91أ5*أ(،،85،!ل8(أله*15أة+ة*،8ح3"،فى+"4*(ح

هماول6*ال*له3أ*.(.*ءلا\"ه3لأ:،952)!3.،،0
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.بر!لاوبلا.الرومانبينالحضاريالتواصلليالتوحيديةالديانات+أثر"الأول+الفصل

بعدالعشرةوالسنةالخامسةالسنةبين،(")طرسوسفي)بولس(ولد

بطريقالفلسفةمنقسطأونال،(!)والناموساليهوديةالشريعةودرسالميلاد،

اليونانية،المدارسعنأبعدهوالدهلأنذلك،التعلمأوبالدرسلاالشخصيالتحصيل

كثيرآفتعصب،الدينيةالعلومطلبفي(3)المقدسبيتإلىصباهفيورحل

.(5)الناموسب!سمليضطهدهمإليها،مالاوالمسيحيةإعتنقمنوتعقب،لليهودية

،البرداننهريشقها.فراسخستةأذنةوبينبينهما.الروموبلأدوحلبأنطاكيةبين.الشامبثغورمدينة:طرسوس-،

الشاعر:فقال.فماتمنيتهفالركتهغازيأ.جاءها)المامون(انيذكر)المامون(.قبروبها

الماسوسملكهعزفيمونالماعنأغنتالنجومرايتهل

بطوساباهغالروامامثلطرسوسبعرصتيغالروه

البحر.منبالقربكشوسعلىالفينيقيونأسسهامعروفةمدينةكيليكية:-قيليقيةفيطرسوسانويذكر

عبدالدينصفيالبفرادي،الحقعبدابنبعدهاةوما28ص.4مج،البلدانمعجم.الحمويياقوتينظر:للتفصيل

.مط.البجاويمحمدعلي:وقعليقتحقيق.والبقاعالأمكنةأسماءعلىالاطلاعمراصد:(م،83،هـ/739)تالمؤمن

والشرقالمقدسالكتابفيالجامعالمحيط:بولسالخوريلي.الفظ؟!!3ص،2ج.(م،992:)بيروت.الجيلدار

.287ص.(م3002:بيروت).لبولسيةا0مط،يملقدا

البشرقلوبليمبادئعليق!طي:(الطبيعيو)الناموس)قانون(.او)شريعة(معناه.الأصليونانياسم:الناموس-2

)رتباطأيرتبطوهوالخسير.علىالمكتوبالطبيعيالناموساي.المعروفالخارجيالناموسعندهميكنلممتى

فاموساي،الانسانفيالساقطةالعتيقةالطبيعةأيالخطينة(:و)ناموسخلافقه.لكل،المعلنةاللهبارادةونيقأ

التيالشريعةهو:(موسىو)ناموس.المعروفالخارجيالناموسويحاربالخكلينةالىالانسانيسبيالذيالذهن

)الناموسأما.والطقسيةبيةوالأوالاجتماعيةالمدنيةالحقوللهيالد.منبوحي.(السلام)عليه()موسىوضميا

علاقاتفياللهالىالتقربفياتبامهاالى(السلامهي!ع))موسى(دعاالتيالشعانرمجموعة(:لههوالموسوي

والتقدماتوالذبانحالعباداتتنظيممنها:دصق.أضيأسيناهفيالشعافرهذهوضعتوقدالد.مع-البشر-

العهدفي-ناموسكلمةاحيانأتستخدم:(القديمالعهدو)ناموسوالتطهير.والصياموال!م!واتوالأعيادوالمواسم

القديم.العهدأسفاركلي!علدلالة-الجديد

سفر؟(،2:5)افسس.؟(،5:7)،!ش.(34-،7:4).(،5-،2:4)رؤيا.سفر.المقدسالكتابينظر:ل!تفصيل

.(25:،5).(34:،2).(24:،)يوحنا.؟(2:3).(8:20).(38:8).(38:24)!(9:6)،التكوين

ياالمقدسةالأرضلههي،لذنوب.منبهيتطهرالذيالمطهرالمقسىالبيتاي:المقدسبيت-3

.البعدانممجم،الحمويياقوتينظر:لمتفصيلالأردن.وبعضوله!سطيندمشقهيقيل:.المباركة

."73-"66صا!ا.5مج

.39-38صص،الشرقيةالكنيسةتاريخ.اغناطيوسولهيك.ميشيل.يتيم-4
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الاسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضاريةالمطت

بينانتشارهاويوقفالمسيحيةليتصدى،دمشقإلى(م38)سنةفيذهب

السماءمننور"أبرقحتىالروايةتذهبكمادمشقمناقتربأنومااليهود،

كانمافكان،،؟تضطهدنيلماذاشاؤول:لهيقولصوتأوسمعالأرضعلىفسقط

.(1)المسيحيةاعتناقهأمرمن

أنطاكيةالىذهبثم،دمشقفياليهودبينبالمسيحيةالتبشير)بولس(بدأ

إختارهحتى،سنواتبهافقضىواسعأ،إنتشارأأهلهابينالمسيحيةإنتشرتالتي

برحلاتفقام،المجاورةالأقاليمفيبالمسيحيةللتبشيرذلكبها،المسيحيينكبير

.(")كلذأجلمنمتعددة

فيالأتقياءالرجالوبعض)مرقس(ساعده،(م58)،(م45)سنتيبينفيما

إلىوسيق،(سليمان)هيكلفياليهودعليهثار(م58)سنةوفي،مهمتهأداء

روماإلىأرسلثم،سنتيننحوقضىحيث،الرومانيالحاكمبأمرالسجن

منوغيره()بطرسمع(م64)سنةأعدمانهويرجح،(9)()نيروناماملمحاكمته

.(")()نيرونضحايا

.الزمانمط..الحياةالىدروب:يوسففرنسيس،المخلصي؟(9-،:،).(9:2)الأععال.سفر.المقدسالكتاب-،

.28ص،،ج!الروماسد..رستم؟8-7صص.(ت.د)بغداد:

جوبير.؟72-69صص.،ج.السريانيةالكنيسةتاريختوما.؟(26-25:،،(.الأعمالسفر.المقدسالكتب-2

قنواتي.؟34-33صص.(م،982افور.)بغداد:مكتبة.مط.الأولينالقرنينلهيالأولونالمسيحيون،ني:

.72صاشحاقه.جورج

وان،قاسيةاجراءاتبسلسلةفبدا.رسصقرارعلىأبناه،المسيحيةل!ديانةالعداءن!عأمناول:(م68-54)نيرون-3

تعذيبلهيوجنودهموتفننروما؟علىومقتصر!محليةظلتبلمصر.الىتصللماضطهادهاحداثكانت

التعذيب.الوانبشتىالسميحيين

لمحاتمحمد:السيدمحمد.الفنيعبدة9"ص.الكنيسةتاريخمختصراندرو،ملر.ينظر:للتفصيل

؟93ص.(م)الإسكنمرية:،!2.الحديثالجاسالمكتب.مط.الرومانحكمتحتمصرتاريخمن

.33ص."ج،الهوماسد..رستم

؟84-8فىصص.2،ف.8ك.الكنيسةثاريخيوسابيوس..القيصري62-،فى(؟:9).الأعمالسفر.المقدسالكتاب-4

.9ص.،ج،اللهصينةكنيسةاسد..رستم
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،بر!لاوبلادالرومانبينالحضاريالتواصللالتوحيديةالديانات"اثر.الأول+الفصل

يحولأنإستطاعحتى،ودأبهبمثابرتهللمسيحيةجليلةخدمات)بولس(قدم

تعاليممنيستخلصانفيونجح،عامةورسالةمنظمةهيئةإلىالبادئةا!كنيسة

اللاهوتدعائميرسيوأن،المسيحيةالدعوةأسس(السلام)عليه(المسيح)السيد

إنبثتحتىبالمسيحيةالتبشيرفينجحكما،العالميةالكنيسةوأسسالمسيحي

.وأوروبا)"!إيطالياالىإمتدتثم،الشرقأنحاءسائرفي

تمذةمنكانالذي،()بطرسفهوالهامةالمسيحيةالشخصياتثانيأما

فلسطينفيبالمسيحيةبشر،!8)حوارييهأوورسله(السلام)عليه(المسيح)السيد

يامره(عزوجل-)اللهأنرأىحتىيافا،مدينةفيرسالتهوتابعاليهود،بين

.(!)(م4،)سنةسجنهوجرىعليهقبضذلكفيشزعفلما،العالملكلبالتبشير

وأقام،(م45)سنةأنطاكيةالىتوجهالسجنمنخرجوعندما

نفسفيروماإلىسافرثم،(م53)سنةحتىسنواتثمانيبها

لهيأوربا:الفتاحعبدسعيدعاشور.؟،9-88صص.الشرقيةالكنيسةتارفى.اغناطيوس.وديكميشيليتيم-،

.34ص،،ج.(م8983:)القاهرة.المصريةالأنجلرمكتبة.مط.(السياسي(التا!الوسطىالعصور

يطهرونكانوالأنهمبذلكسموا.(السلام)عليه()المسيح!تت!مذواحواريأعشراثناهمالحواهـيون:-حوارييه-2

(بطرس(.وسماه)المسيح(وغيره)سمعان(اسمهالذي)بطرس(وهم:،والحكمةالعلمبافادتهمالناسنفوس

و)متىو)توما(،و)برثولماوس(..(و)فيلبس.()اخوهو)يوحنا(.(زبديبنو)يعقوب.(بطرس)أخوو)أندراوس(

السب!ونالرسلومناكالأسخريوطي(.و)يهوذاالظنوى(.و)سمعانو)تداوس(..(ح!فيبنو)يعقوبالعشار(.

()بطرسفيهمخطبالذينوالعشرونالمانةوهناك،السميحيةليملمواوارسلهماختارهم()السممحانيقالالذين

للمسيحية.يدعونوراحواالقسىحو!اببعد*اممكنواخطابأ

الرؤوفعبدمحمدطمظوي.؟(26-2:83).الأعمالسخرة(4-8:،5)متى.المق!س،الكتابينظر:ل!تفصيل

0،4،هـ(.)بيروت:الفكر!دارمط..ةي،دلارضوانمحعد:تحقيقالتعاهـمفمهماتعلىالتوقيد830،هـ(:)ت

."05صه.2ج

مارتار!:(م،،99)تميخانيلماريلصرياني.ة،03ص.6ف.4د،لكنيسة.تاتيوسابيوس،لهقيصري،-3

.(م،996)حلب:.مارديندار.مط.شمعونصليباغريفوريوسمار:الس!يانيةعنعربهالكبير.مسرطنيميخانيل

.8جالد.مدينةكنيسةاسد.،رستمة(26-89:،،)!(42-3،:9).الأعمالسفر.المقدس،لكتا*؟89،ص

.(م،96،:)القاهرةمط..دالبيزنكلية.مصرالباز:السيد.العريني.27ص،،ج،الرومأسد..رستمة80-9صص
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الاسلاميوالفكرالمسيصالفكربينالحضاريةالضلأت

)بولس(معإعدامهجرىثم،المسيحيةالكنيسةفيهاليؤسس،السنة

.(")(م64)سنة()نيرونيدعلىوغيره

أسسفقد،(الإنجيلي)مرقسفهوالهامةالمسيحيةالشخصياتثالثأما

في)بولس(هومساعدتهالعقيدةخدمةفيحافلةحياةبعدالإسكندريةكنيسة

فيهاللتبشيرذلك،الإسكندريةالىمباشرةعادولكنهأيضأروماإلىسافرالتبشير،

مصر،فيبالإنجيلبشرمنأولفكان،بالإسكندريةاليهودبحيفنزلاليهود،بين

فيللمسيحيةرجلأولاعتنقيديهوعلى،بالإسكندريةمسيحيأسقفأولغداكما

اليهود)"(.منمصر

بعضفي(م68)او(م62)سنةفيالإسكندريةفيحتفه)مرقس(لقى

.(9)الميلاديالتاسعالقرنفيمدينتهمإلىرفاتهالبنادقةونقل،الروايات

كانفقد،البدايةمنذحدثانهفيبدومصر،إلىالمسيحيةدخولعنأما

.(")المصريينمنعددسليمانهيكلفيتعبدواالذينالأوائلالمسيحيينضمن

آني.جوبير.؟75-52صص.)ج،السمرريانيةالكنيسةتاريخ،يعقوبسويريوستوما.ة(،8:2،)يوحنا،،المقدسالكتاب

ة3!-33صمى،،جوالأسلام!العسيحيةبينوالسلاموالمحبةمصر.حسين.كفافية56ص،الأولونالمسيحيون

ح4لا!ل"،ة6،ط"8ح!م8ءا،8لا364!1.3".

السريانية،الكنيسةتاريخ.ي!قوبسويريوستوما،؟73-72صص،،6-،5ف،2ك.الكنيسةتار!،يوسابيوس.القيصري

تافى.صالحكامل،نخلةة46-4صهص.الاسكندريةكرسيتاسيستاريخ.كاولىس!وم.ديمتري؟74-73صص.،ج

بعدها؟وما23ص.،مجوكنيستها.القبطيةالأمةتاريخ.ل.ابتشر،ب!دهاةوما،2صصالبشير.مرقسما!القديس

احلا*ألاا.ءا*.فىول:+8عسا"،ءلا!56،!م!1"؟ه("ه،ه3لا:9571)،!د.ح46،،،ع!ل.3:طع59!أ*،9له.ح!!."،.ع.ا

(3ءللأ3*16*،:921ر)،3!.49ب509.

الكنيسةتاريخ.يعقوبسويريوستوما.؟73-72صص،،6-،5!.2ك.الكنيسةتاريخيوسابيوس،.القيصري

كرسيتاسيستار!.كاملموريس.ديمترية3،ص.،ج.الروماسد..رستمة73.74صص،،ج.السريانية

خي!ات.كاملمورش.نخلة؟،7-،3صص.البطاركةقار!،ساويروس.المقفعابن.52-5صهصالاسكند!ية.

بعدها.وما23ص.،ج.القبطيةالأمةتار!.ل.أبتشر.بعرها؟وما،2ص.مارمرقسالقديس

اس!5*الاةا".+4ءعط8لا6لأ5،كا"،ل!ع!واهةح*ء8!8!لا"لهافى*ألافى،فى،ل!ء!5("ع!!ل94-5.لأه

ة266ص.والدينيالفلسفيالفكرملامح.عباسحربيعطيتو،

،ال!ء!7!،43أ(فىأ8*3.لهكاق!ط!.1،ةكأ6أا10!1،أاة53لأه!ح43أ**ة،5ال!أفى3ةه**!3.2!30.
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.العربوبلأدالرومانبينالحضاريالتواصللالتوحيديةالديانات+أثر"الأول"الفصل

لموالذين،الجديدةالعقيدةتباشيرومصرالإسكندريةإلىالتجارحملثم

الواسعةالتجارةوهيأتالأنحاء،كافةمنوالإسكندريةمصرعنوفودهم!ع

اليهاأ"(.النفاذالجديدةللديانةسهلةفرصةفلسطينمنوقربهالعصر

أنحاءسائرفيتنتشربدأتثم،المسيحيةإعتناقمصرأهلبعضفبدأ

بالعقيدةتتعلقالوسطىمصرفيقديمةبردياتأربععلىعثرفقدمصر،

المسيحيةوصوليؤكدمما،الميلاديالثانيالقرنمنتصفإلىوترجعالمسيحية

القبليالوجهفيالمسيحيةإنتشرتثم،المتقدمةالفترةقلكفيالمناطقتلكإلى

.(!)الميلاديالثانيالقرنأواخرفي

هي:مصرفيالمسيحيةانتشارسرعةعلىساعدتالتيالعواملومن

أولكانواالمصريينلأنذلكواحد،ب!لهللإيمانالشعبلدىالفطريالاستعداد

بعدبالحياةإيمانهمعنفضلأ)إخناتون(،عهدمنذبالوحدانيةآمنتالتيالشعوب

.(9)الآخرةالحياةأوالأخرىالحياةفيوالعقابوالحسابالموت

والمبادئوآلامه(السلام)عليه(المسيح)السيدقصةأنذلكالىأضف

،والمساواةوالتطهرالوحدانيةوأبرزها:المسيحيةعليهاوأكدتإليهادعاالتيالسامية

كرسيتأسيستاريخ.كاملمورشى.ديمتري؟66ص.العربيةوالحضارةالمسيحية،شحاتهجورج.قنواتي-،

.46ص.الاسكندرية

تاريخ،سوريالعزيز،عطية؟45-44صص.الوسطىالعصورتاتفيلراسات،نسيمجوزيف.يوسف-2

؟75صالمسيص،ال!صورفيالاسكندريةمجتمع.نسيمجوزيف.يوسف؟37-33صص.الشرقيةالس!يحية

"حلا!ل*.كاءأ+4ءهـص!31،ء64*36"!!.!ل.

؟،7ص.البيزنطيةميمرالباز،السيد.العريني؟،9-،6صص.،ج.القبطيةالكنيسةقصة،حبيبايرش!،المصري-3

)1"سكندرية:د.مط...باخوميوسالقديسوقوانينمصرلهيالمسيحيةالرهبنةنشاة:سوريالعزيز.عطية

شنودة.6،-6صص.(م،954)الأسكنمرية:..د.مط،القبطبهتدينوماالمسيحيةمنير:.شكري.6ص.(م،948

القبطية.التربيةىف!ات:سليمان،نسيم؟37-35صص.،ج.(م،962)القاهرة:د.مط..،الأقباطتاتزكي:

بعدها؟وما37ص.(م8963)القاهر6:..طم.د

ولألاة**1،أ5"+هه!كا"ذه63!ح4اكقأ5*ية!!2ء2،.
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الاسلأميوالفكرالهسيصالفكربينالحضا!يةتط!لا

منبلغاذ،الجديدةالعقيدةفيللدخولللمصريينالهامةالجذبعواملمنكانت

اصولهادراسةإلىحاجةفييكونوالمأنهمبالمسيحيةتأثرهمشدة

.(،)(ح43أ5(5))لأ!ه

عنللتعبيرفرصةالجديدةالعقيدةفيوجدواربماالمصريينأنعنفضلأ

تابعةولايةوغدت)ستقلالها،مصرفقدتانبعدالرومانيةللسلطاتمعارضتهم

لييزنطة)8(.ثملروما

منشاعوما،بالمعجزاتإعجابمنالمصريونأبداهماجانبالىهذا

أموروكلها،الموتىله!احياء،المرضىوشفاءالشياطيندفععلىالمسيحيينقدرة

.(9)المسيحيةلاعتناقأذهانهموهيأت،الجديدةللعقيدةالمصريينإنتبادجذبت

واجماعةلأيومخيفمريعأمرالدينيالاضطهادأنمنالرغمعلىافورد

كثيرأأثارالدينيالاضطهادمنأيضأالرغموعلى،رأيأومذهبأوعقيدةأشياع

هذهأنالاالاضطهاد،عهودخلالالأوائلالمسيحييننفوسفيوالأسىالفزعمن

فضللهاوكان،قدراتهمواظهرتالمسيحيينصهرتالتيهيالدينيةالاضطهادات

حتىوذيوعها،الجديدةالعقيدةانتشارزيادةفيسببأكانتلأنهاذلك،عليهم

.(")للدولةالرسميالدينا!مرنهايةفيغدتثمبها،الاعترافجرى

الفلسفيالفكرملأمح.عباسحربيعطيتو،7،-هـ،ةصص.جر،القبطيةالكنيسةقصة.حبيب)يريس،المصري-8

.،6ص.البيزنطيةمصرالباز،السيد.العريني.267-226ص.والديني

8،8*أ،اأال*هلك."60،4*"أ6(همم،"!ع*ه!80*ة5+"84ح43.،،أ"لاة،فىأة8ا"62هال3"46ع*،!ل3،لأ

(19رو)،3!.9-،،.

الوسطى،العصورتاريخفيدراسات،نسيمجقمف.يوسفبعدها؟وما،5،ص،،ج.الأقباطتافىزكي،.شنودة-2

؟55-54صص

ح4لاله".أ6ط"ح!س318لأ46لأس8،!7،1.3-،02.

.46ص.2ج.الكنيسة،باءموسوعةفرج،عادلالمسمح،عبدة(8:،5)متى،.(5:2)،الأعمالسفر،المقدسالكتاب-3

المسيحيةبينوالسلامالمحبةر!يم.حسينكغافي.ة27-24صص،القبطيةالأمةتاون.نخلةيعقوبررفيله.-4

.44-3،صص."ج.والإسلام

-)5-هـ
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.بر!لاوبلادالرومانبينالحضاريالتوا!للالتوحيديةالديانات+اثر،الأول+الفصل

إنتشارعواملمنعاملأوكانت،عكسيةبنتيجةجاءتالدينيةالاضطهاداتأن

واثارتالوثنيينمنكثير)نتباهجذبتالشهداءهؤلاءبطولةلأنذلك،المحسيحية

وسادتالمسيحيةفانتشرتفيهادخلواانلبثوافما،الجديدةبالعقيدةاهتمامهم

.")رصممنأخرىوجهاتالإسكندريةفي

(")الكبير()قسطنطينالإمبراطوريدعلىبالمسيحيةالأعترافجاءتثم

،(م3،3)سنة(91ميلانو(-ميلان)مرسومأوالدينيالتسامحمرسومضتضى

العسيحيةبينوالسلامالمحبةمصر.حسينكفالهي.؟27-24صص.القبطيةالأمةقارفىفخلة.يعقوبرولهيله.-،

.44-35صص.،جوالأسلام.

*:.كحعاه"46كه6اأ*ء5،ع*ه*!ه"4ح*أكو1،5،"الأ5ء7+(!س،.353ءلأل*ع1ة34:ا"55)؟!.9رة64ة"ل!ه6كهـا

"8ء!م83لاا64لا364!!،12.

سنةنيشمدينةفيولدكلوررس(.قسطنديوسبن)تسطنطينهو:(م377-280)الكبيرقسطنطينالامبراطور-2

)هـ،(سنفيوحصل.(،5)سنلهيبالجيش!التحق)دقلديانوس(.ا"مبراطهـرحاشيةمعفيقوميديةفينشا.(مهـ52)

الفربيالشطرليالسياسيالانقساميكنلمايامهوفي.(م306)سنةكلالحكممقاليداسمكم.الجيشفيقاندرقبةى!ع

أولوتراس،للإمبراطوريةعامأرسميألينأالمسيحية)تسطنطين(تبنى.للانتباهوم!فتاواضحاالرومانيةللإمبراطورية

.بعدهمناولاوروخلفه.(م377)سنةلي)قسطنطين(تولي،الأولنيقيامجمع.(م325)سنةللكنيسةمسكونيمجمع

هارمونيشركةمط.داو.،مرقسقرجمة:،العظيمقسطنطين8حيايوسابيوس:.القيصريينظر:ل!تفصيل

الامبراطوريتانسيد:عفاف.صبره؟52ص."جاسد،.رستم؟،2-،8صص.6و5ف،،ك.(م،975:)مصر.ل!طباعة

منري.ب!دماةوما،3ص،(م،982)م!مر:،المربيةالنهضةدار.مط،شارلمانزمنالفربيةوالرومانيةالبيزنطية

السنة،6العدد.المشرقمجلاة.(لبنانلهيالسصيحية)دخولالآثارمنلبنانيحتويلهيماالأبصارتسريح:لامنس

؟266-26،صص.(م،95،:)بيروت.الرابعة

11لا5،لأءفىل.!،.:!،!م*،ة*ء"53ا،ل53أ*الهع*أ*،!5،!3أ،!أ*ه*!ك*.ا4؟(او!7)،!!.اا-21.

شرعأالمنسوبالمذكوة.السنةميصدرالذيالمرسوممو:(التسامح)مرسوم:(م3،3)ميلانو-ميلانمرسوم-3

المسيحيينمنحالمرسومهذاأنلاشكميلانو.-ميلانمدينةفياجتماعهماعندو)ليكينيوس()قسطنطين(الى

القانونيحقهمفيهوأع!ن.بحريةالدينيةشعانرهمبممارسةللعسيحيينوسمح.أموالهمواستعادة6.العباحرية

بهابعثرسالةعنعبارةالمرسومهذاوان.بالنظامالاخلالعدمشرط.الدينيةالاجتماعاتعقدوحريةالوجو.في

تاكيدعنعبارةوميالأنحاء.لهككفيالمسيحيينتجاهالحكومةسياسةفيهايوضح.نيقوميديةالي)ليكينيوس(

ة479-478صص،،جالررمانية.الامبراطوريةاضمحلألادوارد،جيبرن،ينظر:ل!ثفصيل.التسامحسياسةعلى

احمد:القا.رعبد،اليوسف؟25-24صص.البيزنطيةالامبراطوريةتاتمعالمسعيد،محمود.عمران

تاريخمختصرأندرو.ملر.ة،7-86صص.(م،966)بيروت:،العصريةالمكخبةمط..البيزنطية"لامبراطورية

؟564-563صص.2ج.العامالحضاراتتارر*.جانين.وأبوابانصريهلسمار،ة،54-،53صص.الكنيسة

مسيسريالرزاقعبد:ترجمة.هـالرومان.ربارو.؟497ص.صي!سلاالايمانمعجم.حمويصبحي.اليسوعي
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الاسلاميوالفكرالمسيصالفكربينالحضاريةالضلات

ذإ،بالذاتمصروفيبأسرهالشرقتاريخوفيالمسيحيةتاريخفيأليمةلفترةنهاية

.(")رسيوبسهولةمصرفيالمسيحيةلانتشارالأحوالوتهيأتالدينيةالاضطهاداتتوقفت

اليونانيونالسكانفغدا،اليونانيةيتحدثونكانواالأوائلالمبشرينأنسيماولا

أثرتثم،المسيحيةإعتنقتالتيالجماعاتأوائلمنمصروفيالإسكندريةفي

إكتملثم،المصريةاللغةيتحدثونكانواالذينالوطنيينالسكانفيالمسيحية

وجدتإذ،الميلاديالرابعالقرنوبداياتالميلاديالثالثالقرننهايةفيالتأثير

بعضأنعلىذلكعلىودل،الفترةتلكالىترجعالقبطيةباللغةإنجيليةشروح

.(8)القبطيةاللغةإلىاليونانيةاللغةمنيترجمونكانواالمصريين

الاسصندريش(،:حنيسش،،تأسيس-

الأولى:الفترة،الإسكندريةكنيسةتاريخفيواضحتينفترتينتمييزيمكن

حتىالمسيحيةتاريخفيالأولىالفترةأيللميلاد،الأولىالقرونشغلتالتيهي

.(9)(م3،3)سنةبالمسيحيةالاعتراف

مي.رشههه؟،9،ص.(م،968)القاهرة:والنشر.للطباعةمصرنهضةدار.مط.القلماويسهير-مراجمة:

نوفيستى:جابخانه.(كلداني.سريانى.ورىناسو.جو.رانيحه).اكوردستانلهكانناراميهميزووى:شارسوارخ

ساسانيهميردهسهلهكوردىكليساىميزووى:فارامداود،ة،،،ص،(م،999)سليماني:،مدووهجابى،بابان

.50-49صص(م2802م.)سليمافي:ردهسهخشىوبهجابزكاىدهكتيبىزنجيرهكان.

الكنيسةقاريخ.اغناطيوس.وديكميشيليتيمة6صه.2ج.الكنيسةآباءموسوعةفرج.عادل.حي!سلاعبد-،

بعدما،وما،6ص.،ج.الوسطىروم!علافيأوربا.الفتاحعبدسعيدعاشور،؟76ص.الشرقية

5،*،،ا.لأ..وله.:اس**ا!ل3،5*ه،4ء،،أاة!ل3،،8،،4علاحىف،!38ح4لا364.(*هطلهه*:،92ر).3!.2!22هةلاهإل.86!!

08:+4ء!،"!ه*،أ"ع!"3أ3،0(ما*!لله8:،9رلا،ا3.،7.

فيلراسات.نسيمجوري!.يوسفة73-72صص.الاسكندريةكرسيتاسيستاريخ.كامل!س!وم.يمتري.-2

.63ص.الوسطىالعصورتالش

11!3!لألاح34أ(يألا*"!كامأ!.011

فياوربا.الختاحعبدسعيدعاشور.؟85-53.84صص.الاسكندريةكرسيتاسيستاريخ.كاملمورشى.ديمتري-3

بعدما.وما"6ص"هج.الوسطىالعصور

-،!اك-
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+العربوبلادالرومانبينالحضاريالتواصللاقوحيديةالديانات"اثر"الأول+الفصل

سنةبعدالبيزنطيةمصرتاريخواكبتالتيهي:الثانيةوالفترة

وفجرتهاالعقيدةجوففيحدثتالتيالدينيةالخلافاتخلالأي،(م3،3)

المسيحيالعالمفيتوجيههافيالأوفربالنصيبوأسهمت،الإسكندريةمخيسة

.(")الوقتذلكفيبأسره

المصرية،المسيحيةمؤسسهوالبشير()مرقسبأنالمعروفالتقليدأما

هذامرقسأنويقولون":ذلكسجلمنأولهمو(!)(القيصري)يوسابيوسكانفقد

فيالكنائسوأسس،كتبهالذيبالإنجيلنادىوأنهمصر،إلىأرسلمنأولكان

.(!)،ألواالإسكندرية

ودفعلها،أسقفأولوكانالإسكندريةكنيسةأسسقد)مرقس(يكونوبهذا

شوارعفيبالجبالوجروهالوثنيوندهمهإذلها،لإخلاصهثمنآالنهايةفيحياته

تاريخفيدراسات.نسيمجوزيف.يوسف؟80-79صص،الشرقيةالكنيسةتاريخ.أغناطيوس،وديكميشيل.يتيم-،

،82ص،الوسطىاعصور

ح"لا!لا"أكاملأ+1،ع3*31،"64!ل3؟1.33.4-ه!271.

سلمشامد.الميلاديوالرابعالثالثالقرنبيناتصالنقطةرجل:(م340-264اوم263)القيصرييوسابيوس

وعهد.فلسطينفيقيصريةأسقفأصبححيث.الامبراطوريةالسلطةىانقلاب.()دقلديانوساضطهادثم.الكنيسة

بمفيلسواصلحيث،قيصريةفي)يوسابيوس(تثقفالآريوسية.الأزمةانتشارثمنيقيا.ومجمع)قسطنطين(

..اوريجانوسءمؤلفاتحولونظمالمؤلفاتالمشتتةوجمع،المخطوطاتعلىوحافظ.)أوريجانوس(ونهجهتعليم

الىللدراسةباسفاروقامالمقدسالكتابدرس.القديمةالعصورفيالمسيحيةللمؤلفاتكتبخزانةأوسعيعتبر

التاريخيةكتاباتهمنأتتهالشهرةأنالا.الدفاعوأدبالتفسيرادبفياسهم.()القدسوأورشليموقيصريةأنطاكية

.،الكنسيالتاريخ"ابولقبلهاستحقتالتي

..ج-ادلبيرت،همانة،96-،95صص.،ج.السريانيةالكخيسةتاريخ،يعقوبسويريوستوما.ينظر:للتفصيل

العبسي:جوزيفوالبولسي.حناوالفاخوري.سليمكيرلس.بسترس؟86-85صص.الكنيسةآباهقراءةالىدليل

ميشال.أبرص؟4فى3-423صص.(م200،)بيروت:البولسية.مط..الكنيسة،باءعندالسصيصالفكرتاريخ

مصادر-المؤرخونالآباءفهص:أنطوان.جورجب!دها؟وما35،ص.الأولالمسكونيالمجمع.انطوان،وعرب

.29-2صهص،(م8993:)القاهرة.()الأوفسترويسالأنبا.مط.الكنسيالتارفى

.2ج.الكنيسةآباءموسوعةفرج.عادل.حم!سلاعبدة،93ص.،6ف،2ك،الكنيسةتار!يوسابيوس..القيصري

.52-5"صص
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الإسلأميوالفكرالمسيحيالفكربينالحضاريةالضلات

ليصبح،الرواياتبعضفي(م68)أو(م62)سنةفيلحمهمزقواحتى،الإسكندرية

.!")الوثنيينأيديعلىحتفهيلقيالإسكندريةفيأسقفأول

حتى،الوقتبمرورقوةو)زدادتمسيرتهاتابعتالإسكندريةكنيسةلكن

.(8)امورفيسائدأكانماتنظيمهافيتماثلوغدتتنظيمهاإكتمل

اليونانيةاللغةللميلادالأولىالقرونفيالإسكندريةكنيسةاستخدمتفقد

تعليمتولواالذينمنعددأوضمتوتبشيرها،وتعاليمهاوشعائرهاطقوسهافي

الذيوالمبشرينالمسيحيالدينوقواعدالمسيحيةوالرسومالعقيدةأصولالناس

لتعميدهم)9(.الكنيسةلرجالالجددالمسيحيينتقديمتولوا

الدينيالشقاقوجودالىيدعواماالإسكندريةفيالأولىالكنيسةفييكنلم

الرسلعصرفيالمسيحيينلأنذلك،العقيدةأسسحولالرايفيالاختلافأو

وآمنوا،ومثلعاطفةمن(السلام)عليه(المسيح)السيدحياةفيكانبماتأثروا

بالأفكاريحفلواولم،(السلام)عليه(المسيح)السيدوعودةالموتبعدبالبعث

بداية)بولس(،القديسرسائلفيبدأربماحقيقةالمفلسفة.أوالمعقدةالدينية

وأمعقدةغيرأوليةصورةفيكانذلكأنالا،الدينأصولاواللاهوتعلم

مفلسفة)4(.

لأمةتاىض.ل.ابتشر،؟89ص.،ج،القبطيةالكنيسةلهصة.حبيبىس!يا.المصري؟83ص.،ج.الروماسد..رستم-،

عررش.عطية؟74-73صص.،جالسرلهانية.الكنيسةثار!يعقو*.سورموستوما.؟23ص،،ج.القبطية

.37-29محاصا.الشرقيةالمسيحيةتاتسوربال.

ولاأ،.*11ةفى،ه+ه!ع8اةع"،4س،فىفى(أ8*أ،8لأ!.25.

.4صه.البيزنطيةم!مر،لباز.،لسيد.العرلهني،52-5،صص.2ج.الكنيسة،با.موسوعة.لهرجعالل،اسسعحعبد-2

74-هـ4.مىالاسكند!ية.كرسي!اسيمىثاءكاكل"مورشيلهيمترى-3

511؟لأل!3ء4!"لاة*آلكافاطه!،01

،لشرقية.المسيحيةتات.سوريالعررفى،عطية؟25-2،صص.8جالد،مدينةكنيسةلسر..رستم-4

محميد.عبدرافتمحمد؟57-56صصالمسيص.العصرلهيط!صريركخل،.تهلارالحميد.عبد؟37-89صص

.،07مىلهبيزنطي.العصرلهيمصرمنصور،طارق.ومحم!

-،هـ5-
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سرب+وبلادالرومانبينلهحضاريلهتواصللالتوحيديةالديانات+اثر*الأول"الفصل

وإزدادالنموفيالكنيسةاخذتوحين،الرسلعصرقلتالتيالفترةفيأما

اشتهرمنومنهم،المسيحيةإعتناقعلىالوثنيونوأقبلالأوائلالمسيحيينعدد

المفكرينوالمثقفينمنكانمنهموكثيرفيها،والتعمقالفلسفةومعرفةبالعلم

العلميالتفكيروآلفوا،والفلسفةوالمنطقالجدلأساليبعلىمزنواالذين

.(")الكلاسيكي

خاصة،القديمةبالتقاليديتمسكيزالولاكانمنهمكبيرأعددأأنعنفضلأ

فيالكنيسةفيحدثولذلك،القديمةالمصريةالتقاليدمنأوالوثنيةمنالمستمدة

التيالمحاولاتمننوعأكانتربما،الكنيسة)صطلاححسب-هرطقاتعهدهاأول

منمستمدةاوقديمةبصورةالجديدةعقيدتهملتشكيلالمسيحيوناليهاعمد

.(8)قديمةتقاليد

وكانت،الموروثةوالتقاليدالقديمةالعاداتعنالتخليالسهلمنيكنلمإذ

تعاليمعنالخارجةالبدعأو-الهرطقاتهذهلبعضخصبأمرتعأبالذاتمصر

القديم،العالمفيالديانةمواطنوأقدماعظممنكانتلأنهاذلك،آنذاكالكنيسة

.(!)والبعثالآخرةفيالأعتقادفيوشهرتهمسكانهاعناصرإختلافعنفضلأ

خاصة،المصريالمجتمعحياةفيالإسكندريةكنيسةمكانةازدادتوقدهذا

أثرهاقتفى،الإمبراطوريةفيالأداريالتنظيمنسقعلىالكنسيالتنظيمسارحين

.عباسحربيعطيتو.؟،79-،76صص.والرومانالبطالمةعصريلهير!يمتار!.ابراهيممحمودالسعدفي.-،

والأسلام.الس!يحيةبينوالسلامالمحبةر!م.حسينكفالهي.؟268-267عيص.والدينيالفلسفيالفكرملأمح

.86مى."!ش

طارقومحمد.الحهي!عبدرافتمحمد.؟23ص.8حوالأسلام.المسيحيةبينوالسلامالمحبةمصر.حسين.كغافي-2

بعدها.وما807ص.البيزنطيالمصرفيمصرمن!ور.

،مكاحءةط"4حء83اال،"!لس40!و5.

مفدفيالفكرملامحعبصحربيعطيتو.بع!ها؟رما،9صلهشرلهية.ممسيحيةثاررسوريا!ش!ع.عطيةفى-

قارر*.معرشعهد!سيدساللا1،03صطبيزنطي.طعصرلهي12سكند!بةداود.عبد*.ة292-268صص.والميني

.87صللبيزنطهة.مصرمبلز.لههـد!عرمني.ىفىهـ5صصوحضارقها.لاسكنمرية
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الاسلاميوالفكرالهسيصالفكربينالحضاريةالضلات

وتقلد،برقةأقاليموبلغتمصرخارجإلىالإسكندريةأسقفسلطةفامتدت

.(")(سرطب)وأهمهمالبارزينالأساقفةمنعددالإسكندريةأسقفية

فيالمسيحيالدينعلماءأكفأمنوكان،(م300)سنةالأسقفيةوليالذي

علىوسيطرتهاالإسكندريةكنيسةهيمنةعهدهفيوظهرت،شهرةواكثرهممصر

عهودخلألالمسيحيةعنالمرتدينبعقابالأوامرأصدرحينخاصة،الأمة

هذانهايةانغيرجديد،منالكنيسةحظيرةإلىالعودةأرادواوالذينالاضطهاد،

موجاتمنموجةآخرفي،(م3،،)سنةفيعليهالقبضجرىاذ،مؤلمةالأسقف

هذابأمر)عدامهوجرى،"!)غاليريوس()جاليريوس-عهدعلى،الدينيالاضطهاد

.(!)وخاتمهمالإسكندريةكنيسةرجالمنالشهداءآخر)بطرس(فكانالإمبراطور،

الإمبراطوريةظلفيالإسكندريةكنيسةفيهاعاشتالتيالمرحلةإنتهتوبذلك

بالمسيحية.الرسميالاعترافبعدتاريخهافيجديدةمرحلةوبزغت،الوثنية

ص،،ج.اللهممينةكنيسةاسد..رستمة52-46صص.الشرقيةفىلكنيسةتا".اغناطيوس.وديكميشيل.يتيم-،

.83-73صصالمسيص.العصرلهيالاسكند!يةمجتمع.نسيمجوزيف.يوسف؟47-36ص

فقدنفعأ،قسوقهتجدولمالسميحيين.عندالباسشميددمويأرجلأكان:(م3،،-305)غاليرلوسجاليريوس--2

.باسرهب!شعلييقضيانلاوالاستبدادالعنفبانالأمر،خرهوو)قتنعقبل.نيمنأكثرالس!يحيةالديانةانتشرت

عن!يهتنازلمرسومأالموت!راشى!عوهوفاصدر،بصحتهالماعتلالعنناتجذلكولعل.الدينيةممتقداتهوعلى

وحفظورفاهيتها.ا"جراعديةس!مةى!عالمحافظةبحجةعنهاواعتنر.المسيحيينبهاعوملالتيالشدةاعمال

وحدتها.

.(والحربيا!سياسيالتاهـفىلصراسة)مدخلالبيزنطيةالامبراطوريةتاررمعالمسعيد:محمود.عمرانينظر:ل!تفصيل

عبدصلاح.والحيدريالستارعبدقحطان،الحديثية24.84صص.(م8988)بيروت:،الجامعيةالمعرفةدارمط.

اندور.ملر.ة25،ص.(م،986)البصرة:.البصرةجامعةمط.!والبيزنطيالساسانيالتاءكلدراسات:الهادي

.54ص.،ج!الرومأسد..رستم؟،4صه.الكنيسةتاونمختصر

.اغناطيوس.وليك.ميشيليتيم؟80-79صص،الاسكندريةكرسيتاسيستارر*.كاملمورشديهتري،(5)-3

؟62ص.الوسطىالعصورتاررءفيدراسات.نسيمجوزيف.يوسف؟74-73صص،الشرقيةالكنيسةتار!

.42ص،البيزنطيةمصرالباز،ا!سيد.العرينية27-26صص.القبطيةالأمةتارر*!نخلةيعقوبرر!يله،

ح404ة6ط3ه!آلاا64*3،4.!.،24

*ا!م53فى،لأ!ا!س.:11،(ه+ه!،4ء!،،ء5*،ة*!لمو138.6،0*8لأ":ل.،آ!ه(!لأكهه*هآ34:،9ص)*!.4و.
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+العربوبلادالرومانبينالحضاريالتواصللالتوحيديةالديانات+اثر"الأول+الفصل

)بطرس(فأن،الإسكندريةأساقفةمنشهيداولهو)مرقس(كانف!ذا،وعليه

وخاتمهم.الكنيسةشهداءمنشهيدآخركان

:(!صملالمحاذيالخارجىالعالمفيوانتشارالأرثوذحسيشالتبشيري!!النشاط

عنبدورهمالأقباطيتوانولم،تبشيريةدعوةالبدايةمنذالمسيحيةكانت

المتميزالتجارينشاطهابحكممصركانتفقد.الأخرىا!لأممسائرمثلالمهمةهذه

مدرسةأنكما،العالممختلفمناليهايفدونكانواالذينالتجارمنللعديدمحطأ

مختلفمنالدارسينمنالكثيرإليهاجذبتقدالإسكندريةفيالإيمانقواعدتعليم

جنسياتمنمرموقينزوارعلىمصرأهلتعرفوبهذا.المسيحيةالمجتمعات

.عديدةبلدانفيأمامهممفتوحةالأبوابالنيلأبناءمنالزهادوجدكما،مختلفة

فيخاصة،الأفريقيوالشمالمصرأقباطبينالعلاقاتأنبالذكروجدير

شكمنفما،المسيحيةطهورمعوثقتوقد،الخمسالمدنأو)آ(قورينائيةمنطقة

فيالإسكندريةأهلمنالأعوانبعضمعهإصطحبقد)مرقس(القديسأنفي

المدنأهاليكانالتعليميةالناحيةومن.الخمسالمدنالأصليموطنهعلىتردده

.(!)الإسكندريةمدرسةإلىدومأيتطلعونالخمس

خسمةتعنيالتي(!ء*(8)مقطعينمنمركبةيونانيةكلمة)بختابوليس(:تسصاو:(الخمسة)المدنقورينانية-،

بينللتحالفرمزأكانبنتابوليسواصطلاح.الغربيةالخسعةبالممنالمصريينعندسميتوقد.مدينةأي(!و)فىةاه

اليونانيانالمشرعانأقترحهاالتيالدستو!سةالاصطلاحاتبسبب!الشرقيةليبيافيةيقم!غألاالخمسةالمدن

هذاوبقي.الخمسةالمدنبينهيمرالي()اتحادقياماساسعلىق.م(.250)سنةنحوديموغاس(-)أكديموس

حكمخلالالظهوراليوعاداختضثمسرينيكا.كلاليهولية8الثورقيامعامأي.(م،،5)سنةحتىالعصطلح

الخعسةالعهمنبنتابوليسكنيسةتاى:مكسيميخانيلاسكندر.ينظر:ل!تف!يل.(م305-284))دق!ديانوس(

.29-28صصد.ت(.)مصر:.البرينيمط..باخوميوسالأنبا:وتقديممراجعةالفربية.

تارر*.ساويروس.المقفعابنة،23-820صص،،6-،5&.2ك،الكنيسةتاريخيوسابيوس،،القيصري-2

جقسفووسق.؟48-47صميالاسكنمرية،كرسيتلسيستاررفى.كاملمورشىليشري.ةص.ج!البطاركة

.63ص.الوسطىالعصورىف!اتفيلراسات.نسيم
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الاسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضا!بةالضلات

تلقىقدكانبطلميةأسقف(م4،4-370))سنسيوس(أنوالمعروف

كانأنه،الوثنيالموزيونوفيالدينيةالإسكندريةمدرسةمنكلفيتعليمه

منالمشائينآخرهيباشيا(-)هيباثيابالفيلسوفةوالتقديرالإعجابشديد

رفيوقدمحاضراتها،علىيترددكانماوكثيرآ،المحدثةالأفلاطونيةاتباع

)ثاوفيلوس(الإسكندرية(")بطريركيدعلىالأسقفيةرتبةالى)سنسيوس(

.(8)(م4،0)سنة

كنيسةبتبعيةالاعترافتئم(م325)سنة(9)المسكونينيقيامجمعومنذ

المدنذكريرددهذايومناوحتىهذا،الإسكندريةالبطريركيةلكرسيقورينائية

روماومي:.الكبرىالأربعة،المسيحيةكراسياساقفةعلىق!طالقب؟النصارىرنيسممليعتبر:بطريرك-،

البطريق:أو.والبطرقاخرىهامةكراسيالىلاحقوقتفياللقبهذاوامتد.وانطاكيةوالاسكنصريةوالقسطنطينية

:كل!اطبوبطاركةجمع:والبطريركوالبطريكوالبطرك.الرومقوالامنالقا!وبطارقة:وبطا!يقبطارقجمعها

المسيحية.الطوانفمنطانفةفياومعينةأقطارى!عالأساقفةورؤساءرنيس

ابنكارر*.خلدونابن؟36صالمنير،المصباح،الفيومي؟408ص،،ج.العرىلسانمنظور.ابنينظر:ليم!فت!ل

؟473ص.5ح.الأعشىصبحالخ!قشندي،ة295ص،3ج.المحيطالقاموس،بادي.زو!خلا؟2فى3ص.،حخكون.

ابن:،02صد.ت(.)بمروت:لهنان.مكتبةمط..العربيةللفةمطولقاموس-المحهطمحيط:بطرساسشاني،

،2جو،دابها.النصرانيةشيخو.لويساليسوعي.73-67صص.النفيسةالجوهر8زكريا.ابيبنيوحنا!سباع

لمصطلحاتمختصرمعجميوحنا.منصور.؟88،صالمسيص.الايمانمعجم،حمويصبص،ليسوعي،ة،9صه

.،4ص.القانوفيالحق

؟49ص.(م،999)الاسكنمرسة:الاسكند!ية.جامعةمط.،البيزنطيةمصرقارر*:مرسيمحمدمحمد،الشيخ-2

.6،-57صص.البيزنطيةمصرالباز.السيد،العريني

عنيعبرفعلألاشرعأشاملمجمعاليسكوني(:و)مجهعالكنانس.جهيعيضماويجمع:المسكوني-3

الكنانسلجميع6عادمقياسيةومي.النظاماوالعباولشانلهيقراراتويتخذكلهاالكنيسةايمان

وتولي.رسميةليستاللافحةهذهلكنمسكونيأ.مجمعأ(2،)%الكاثوليكيةالكنيسةتعترف.المحلية

بالسبعةتقليديأتعترفالأرثودكسيةوالكنيسة.الأربعةاوالسبمةالأوليالمسكونيةل!مجامعخاصةأهمية

مسكوفيهوماصفة:(و)س!كونيةرسميا.الأولىالأربعةتقبلفهي.الأنكليكافيةالكنيسةاما.الأولي

تاديضمقياسمنالمجامعمنمجمعلمسكونيةليسعمل(..هينة.لاهوت.ايمانقانون.)مجمع

ينظر:ل!تفصيلالكنانس.منكلدي!قتيضعها.مسكونيةلهايقالالتيالمجامعلانحة!ان.ولذلك.مطلق

.458-457صص!المسيحيالايمانمعجم.حمويصبحي.اليسوعي
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.بر!لاوبلادالرومانبينالحضاريالتواصلليالتوحيديةالديانات"اثر"الأول+الف!مل

منأفغير،الإسكندريةفيالمرقسية(")الكرازةنركبطرلقبضمنا!مس

غربأ،الخمسالمدنحدتجاوزقدالمصريةالكنيسةنفوذيكونأنفيهالشكوك

مذهبيأ)9(.توثقتقدكانتوروما(8)قرطاجأهلبينالعلاقاتأنحيث

النيلأعاليمنطقةفيهاكبيرأتأثيرأالمصريةللكنيسةكانالتيالمنطقةاما

معرفةعلىالمصريونالقدماءوكان،(4)أسوانعندالجنوبيةمصربوابةخلالمن

(السلام)عليه(المسيح)السيدمولدقبلايعشر،الثامنةالأسرةمنذالبلادبهذه

بالمعابدعامرة،النوبةبلادهيالمنطقةوهذه،الأعواممنوخمسمائةألفبقرابة

.(3)القديمةالمصريةوالآثار

جنوبوراءماإلىالتبشيريةالبعثاتتتابعوراءاساسيانعاملانهناكوكان

امامنها،الفرارإلىالكثيرلهنأضطرالتيالرومانيالاضطهادموجاتأولآ::أسوان

وثانيأ:.النوبةبلادفيالأولالشلالوراءماالىاوالغربيةالصحراءفيالواحاتالى

توبةالىالمؤمنينغيراعيا0)السممح(0مناديبهيقوم.الأولالبشريةاعلانقعنيالأصليونانيةكلمة:الكرازة-8

الكرازي(:و)اللاهوتكراز6.الىنسهة:(و)كرازيالتبشير.فيالأساسيالعملهيالكرازة)نوالسولهية.لايمان

ل!وعظ.المباشرالموضررليكونالوعظاليبالنسبةروضع!ذياللاهوتاو.الكرازةبمرسالخاصاللاهوت

.303ص.صي!سلانام!الامعجم.حمويصبص،اليسوعييخظر:ل!تفصيل

وعشرشاحمىطولهواحدسوربهايحيطيلعتوسط.البحرساحلى!عتقعالهريقية.مدنمن:قرطاجة-قرطاج-2

مرران(بنالعزيز)عب!منيامر.(الغسانيالنعمانبن)حسان!تحهاميلأ.عشراثناقونسوبينبينها،نراعالف

سنة.وسبعينباثنتينروماقبلبناءهاتممصر.والي

.بريل.مط،والممالكالمسالك:(م893هـ/280)تعبطلدبنالدعبيدالقاسمابو.خرداذبهابنينظر:ل!تفصيل

ةابن575ص.4جالنبلاء.أعلامسير.الذهبي؟6صه.2مج.البلدانممجم.الحمويياقوتهـ؟7ص.(م،8!9:)يدن

.464صالمعطار.الروض!الحميري؟893ص،2ج.الاطلاعمرامهمد.البغداديالحقعبد

الاسكندرية،كرس!تاسيستارر.كاملمورش.ديمتري؟280ص.4ج،البطاركةتار!.سا!ووس!العقفعابن-3

بعدها.وما،07ص.البيزنطيالعصرلهيمصرمنصور!طارقومححد.الحميدعبدرافتمحمد.ة48-47صص

وتي.الثانيالاق!يم!يوهيشرقيه.لهيالنيلعلىالنوبةبلادوأولر!مصميدآخرفيوكورةكبير6مدينة:اسوان-4

.،92-،9،صص.،مجالبلدانى.معجم.الحمويياقوتينظر:ليم!فت!ل.بالاسكندريةالتيالعمدمقطعجبالها

بعدها.وما،6صه.(م8962)الظهر6:،.د.مطا!رلهقيا.لهيلاسكنمريةكنيسةزاهر:.رياض-5

ول*لأق!،ا!ك15+5،اكم!رمل6آ5ح""ة+."أه!!..موء4
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الاسلاسوالفكرالهسيحيالفكربينالحضاريةال!لات

فيالتبشيروللهجرةالرهبانبعضتطوعمصر،فيالرهبنةنظامطهوربعد

الحفرياتوتشير.(السلام)عليه(المسيحد)السيدكجنودالواديجنوبمناطق

المناطقهذهإلىوصلتقدكانتالمسيحيةأنإلىالسودانجنوبفيالحديثة

.")الميلاديالرابعالقرنفيالنائية

)شنودة(القديسرهبانبينالعلاقاتتوطدتالميلاديالخامسالقرنفي

هناكالميلاديالسادسالقرنبداياتومع،(!!!*)والبجةالنوبةقبائلوبين

الرومانكانالذيالموقعنفسعلى،فيلةجزيرةمن)تيودور(ب!سمعرفأسقف

.(!)الجزيرةتلكعلى)إيزيس(للربةأكبركاهنأفيهنصبواقد

(م565-527)(9)()جستنيانالإمبراطورأصدرالميلاديالسادسالقرنوفي

المسيحية،إلىالإمبراطوريةأطرافعلىالوثنيةالقبائلتحويلعلىبالعملقرارأ

فيالغايةلنفسالسابقةالجهودتأثيرمنليضاعفالإمبراطوريالقرارهذاوجاء

.(4)النوبةبلاد

عبئالأقباطالمبشرينكاهلعلىألقىقدالإمبراطوريالتوجههذاأنمع

منالمبشرينثم؟النوبةبلادفيبجذورهاالضاربةالوثنية:جبهتينعلىالمجابهة

نصيبمنكانالنصرأنويبدو،خلقيدونيةمجمعأتباعمن)جستنيان(مبعوثي

.(3)(م559)سنةنهائيةبصفةالأقباط

.7ه-68صص.2ج.الكنيسة،باءموسوعة.فرجعالهل.حم!سلاعبد-،

الاسكنمريةكنيسةزامر،!ياخي.بسهاةوما29ص!(،948الاسكنمرية:..د.مط.الحبشةلهيالرهبنةمراد:.كاملى-2

.93ص،الوسطىالعصهـرتاريخلهيلهراسات.نسيمجقمف.يوسفبعدها؟وما86صهأفريقيا.في

والفرب.الشرقفيوعظمتهاالرومايخةالوحم!اعاد.بيزنطيامبراطور:(م565-527)جستنيانالإمبراطور-3

احمد.القالرعبد.اليوسفينظر:.وعمرانيةوثقافيةدينيةلاجريماتعسكريةبمشاررذلكى!عمستعينا

.53!ص.البيزنطيةالامبراطو!بة

.366-365صص.8ج.اللهمدينةكنيسةاسد.،رستم-4

:م.د).6طبيبليون.ومكتبةدار.مط.السريانيةاب!والعلومتا!لهيالمنثورال!ؤلؤ:أفرامأغناطيوس.برصوم-5

.202-،96صص.(م"996

-66"-
http://www.al-maktabeh.com



+بر!لاوبلادالرومانبينالحضاريالتواصلليالتوحيديةالدياناتأثر5*الأول"الفصل

كانتالتي،()جستنيانزوجة(1)تيودورة(-)ثيودورةللإمبراطورةكانوقدهذا

أسقفتعيينفيواضحأثر،-مصرأهل-الواحدةالطبيعةمذهبأصحابعلىتحنو

أنفرغم،النوبيةالمملكةعاصمةنبتةلمدينة)لونجينوس(اسمهالمذهبمينوفيزي

المعابدتحطيمالنوبةبلادفيالتحولهذاواكبوقد،()جستنيانزوجهابلاطرجالات

.(8)جديدةأخرىكنائستشييدجانبالىمحلها،الكنائسوإحلال،القديمةالوثنية

بيوتاتو)نتشرت،النوبةبلادالىطريقهاالديرانيةالنظموجدتماوسرعان

أقيمالذي)سمعان(القديسديراشهرهاكان،الواديجوانبعلىعديدةرهبانية

زمنللانهياراتتعرضالديرهذاأنومع،أسوانمدينةمنقريبةمسافةعلى

شاهدأتقفاليومحتىتزاللاالأثريةبقاياهأنالا،(م،،72)سنةالأيوبيةالدولة

.(9)وروحانيةوفنيةمعماريةقيمعلى

المسيحيةإلىالنائية(5)الحبشةمملكةتحولكانأهميةا!ثرالأمرولعل

مملكةفيالإمبراطوريالبلاطانقيل،قديملتواتروطبعأأيضآ،

يوستنيان(.-)جستنيانالقيصرزوجة،(م548-527)سنةمنذبيزفطةقيصرةتيودورة:-ئيودورآالامبراطورة-،

منبجمدينةفيتيودورة(-)ثيودورةولدت.والكمالالرقيسلمفيالذرىي!عأالىالمالكالبيزنطيالبيتورافعة

القويمة.المبادكأى!ع،صالحةتربيةرباهاارثوذكسيسريانيقسيسووالدها،الميلاديالسادسالقرنمطلعفي

عظيمة.كقيصرةالعمليةحياتهافي،ثارهاغهرت،واس!ةثقافةنالت

)حلب:،الشرق.مط.والايمانوالتضحيةوالجهادالبطولةقصةتيودوره:برلسغريغهـريوس،بهنامينظر:للتفصيل

بعدها.وماصا".(م"956

.بهنام.34-33صصد.ت(.)القامرة:د.مط.،جاماني.حبيب:ترجمة.المتوجةالممطةتيودورا:شارلريل.-2

بعدها.وما،ص،تيودورة.بولسغريفوريوس

افريقيا،لهيالاسكنمريةكنيسةزامر*،رياض؟70-6"صص،2ج،الكنيسةأباءموسوعة،فرجعادل.المسمحعبد-3

ها.بعدوما"6هص

8اأ،،!"ول11أفىأ+ه5،"كا9(ء3*ح34أفى(أ"*"أ!!4"-50.

نصارىأهلهااكثر.البجةوغربها،الزنجوشرقهاالبر.وجنوبها.البربريالخلعجشمالها،واسعةارض:الحبشة-4

القزويني.ينظر:ل!تفصيلالأمطارسقوطوقلةالماءلقلة،صحاريأرضهمواكثر.قليلبياوالمسلمونيعاقبة.

.22-28صصد.ت(.)بيررت:صالر..ارمط.ال!باد.وأخبارالبلاد،ثارمحمود:بنمحمدبنزكريا

-"ةهـ7-
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!لاميومنكرل!سيصمفكربينمحفديةالضس

ورحلتها(8))بلقيس(الملكةطريقعنوذلكبالتوحيد،معرفةعلىكان(")أكسوم

منه،زواجهاثمالميلاد،قبلالعاشرالقرنفي)فى()سليمان(الملكبلاطإلى

)سطورية،تعدالقصةهذهأنومع،الحبشي(الأول)منليكيدعىلمولود!انجابها

.(4)(اذوهي)اسدلقبالحبشيالملكعلىخلعتتدأنهاالا

مدينةوهيالأحمر.البحرساحلمنكم(87!)بعدعلىتقعكانت.ل!حبشةمخديمةلهطصمةاسموهواكسوم:-،

الفيل.سنلتجارةهامأمركزأوكانتالميلاد*قبلطرابعالقرنمنذميونانمنم!ودعرشهاعلىس!ججداقديمة

مسيحيةلأسر8مقرااصبحتقدوكانتييخطةالميلاديوطصاسىول!ظسىطرابعالقرنىالىمزدهر8ت!غوقد

اتاو8.لهاتلهعلهبئنطيةسولةكلنتبلميمر!لهيسلطانهالشد.حاكمةحبشية

القحدار.مط.العربعندوالحضاريةال!فويةبالقراباتقعريف-ولفاتهم،لساميونحسن:غاغا.ينظر:ل!تفصيل

؟،64-،59صص.(م،995:بيروت-)سشق.2ط.الشاميةوالدير

هل**ءول.011"،.!ه8،ه*،مم!ء.:11ةفى،ه"ة،ء،.ول،7!نههت(!53":،9فى3"ء،"ة*!حموهطا58،+ق!ه:

،اةفى15ة1،36أح*ة(ةمر(ةه!+ل!!5ول!ع+أ(*!له!(!++8:،*58!!12.فى

فيالواردةطخصةعن!طيرعم!!قدممنذنشاتوقدسبا.ملكةعلىنوم!سلايطلقهالذ!لأسم:بلقيسةك!ملا-2

ففي.الكريمالقر،نلهيكرهاوؤوثدمساسو.لهيلامتحانه)سليملن(علىسباممكةقومعنولأنجيلالتورلآ

ى!و)صراوح(.مميتةهيماو*قبلعاصمتهاوكانتطكهنة.كو!م!يعهدلهيشيمةسبامممكةقامتاليمنجنو*

وانما.()بلقيسيقينأالملكةهذهاسميكنولمداود(.بن)س!يعانىف!اتلهيهمشهور8سبام!كةتتتصمحقبةهذه

.(الشرعيةغيراو)ال!راة()العشيقةومعناما)!جمش(.او)بلجعثى(شثموريةي!ولهعبريةلهيتنطقصفة.هنهكانت

والنساءمدوكهبينالصلاتهنهمعلالي!ستىيكندملهنيلهيهوليلهشعبمنبنددتم!موسبامدكةلنوالراجح

لهيلراساتحسن:الدعب!طشيبة،ة،،2-،،،صصولناتهم.مساميونحسنظاظا.ينظر:شفصيل.الأجنبيات

-275مىص.(م2!و-8999)صنعاه:والتوون.والنشرل!طباعةال!وريلهوكلمكتبةمط.شديم.ميمنقات

.620-6،7صص.3مجد.ت(.)بفدلر:يطف!.ثقافةدلر.مططفدموسوعة:المؤلفينمنلخيف؟344

كانمجمط.لهمةلهىطيهوليةبالعملكةوصلوتد)س!يملن(.ابنهخ!فه(آدلؤموه!بقى.م(:9فى6-973)سليماناسد-3

مكملأندديعتبركانفهويبمومستعمبمامجهزأقوياجيمضأكوننددومعوطحروبلهخصوماتلهيهتتلسلامعصرعصر.

فيلهشحكمةالعظحىولهقوىجم!انهامعيالتف!هم!ت!يشلنلهصفير8مم!كتهينيدرد)س!يم!ن(ن!ك.د!مم!هةأم!ورض

!!وصك!م)حيرام!معشركةلهيىخللهتجار8.طرشعنياتيلهسلكهلمنهدخللحسنلنيصيمردوكلنلهععم.مصمرو

)لهتسى(.اورش!يملهيلههبكلينلهفي(ما!مح)!عمهولدلهيرىمهمطوللهيلهمكلثدكلنبحيث

ولفاتهم.،لساهيونحسن.ف!ت.1(2ـه-8:"6).(7-80:6)يودالملوىسفرطمتسى.لهكتا*!نظر:للتفصيل

،75-73مىص

!س!!سط!.:55*مط*ه41!،53*4(00كل:،9فىفى"5،*ة"8،+ء!.*:ول،!مه**،.،ه"4

(!5":،له"ةء،ا!م

يعممهوما29صمحبشة.لهيلهرمانةمرد!.ك!مله-4

-،!ه"

!االه*!،الها+.!ص"!*مله.له!ء
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.معربويمرومانبينلهحضاريمتودصللل!توحيديةسيانات!لثر.لأول"النصل

)القدس(أورشليمفيأبيهالى)منليك(زيارةعنقيلماأنأيضأيلاحظ

")كاتدرائيةفيمودعإنهيقالالذيالعهد(،)تابوتمعهحاملآالحبشةالىوعودته

الأساطير)8(.منالمجموعةنفسالىينتميهذاكل،أكسوم

كانالذي،الخصيانأحدتقابلعندماالتوحيدبعقيدةالثانيالاتصالوجاء

،()فيليبالرسولمع،(الأثيوبيينأوالأحباش)ملكة)كونداكة(الملكةبلادفييعمل

غزة)فى(.طريقعن)القدس(أورشليممنعودتهرحلةأثناءوذلك

النوبيةالملكةبينالأثيوبيةالمصادرفيالخلطوضوحهنالنايبدو

الأثيوبية.الملكةوبين)كونداكة(

،الميلاديالرابعالقرنفيالأحداثأهممنأثيوبيافيالمسيحية)نتشاركان

أفريقيا)4(.فيللأقباطالتبشيريالنشاطفعاليةعلىبرهانآذلكوجاء

ذلككان!انآسيا،قارةفيايضأالافباطالمبشرهمنتوغلنفسهالوقتوفي

ارجاءفيملحوطأنشاطأللأقباطكانالثابتمنانهالامحدود،نطاقعلى

)هـ".العربيةوالجزيرة،"3)وقبادوقيةوسوريا،،فلسطين

.حمويصبص.اليسوعيينظر:ل!تفصيلا!قي.الكرسيهيهايكونالثيالكنيسةهي:(لوا"،*351)كاتدرانية-،

.44صالظنوني.الحقتاح!طصملمختصرمعجميوحنا..رو!ينم؟389صالسميص.الايمانمعجم

2-له*6**.اا."،.*.س!"ا*+،ه:ول،،أ،(ه+5،كا"158+أه.(ه*!ه34:،!و)،!!.اء2،.

!!م!همعرفىل.:!،8أههة+ه!*8اأ80،.كا8ءا"هلاعا(ول*040:،*94!!.،.موط

بعدها.وما.79صالهريقيا.لهيالاسكخدريةكنيسةزاهر..رياض-4

لموء*ه("،لا3ه*ه)ء:!!ي.9"ه+5،أسكا8هة*أه!!.،4ء،ة!م!يمءه،4أهأههـ8!!.،3-.مه

جهتيومنطوروسشماليتقعالصفرى.لسبوسطتقع.رومانيةومقاطعةمنطقةكبادوكية:-قبادوقية-5

)باسيليولهسمنكلينسبلاليها.يد!يملاوالرابعالثالثالقرنكلالمسيحيةالحياةمركزتعد!انها.هاليس

ق!طالذلكالأيقوني(،)امفخليوسوالقديسنزيانزي(و)فرمغوريوس(النصيبيو)غريفهـريوس(القيصري

جميعاةراسهممسقطباعتلأرهااليهانسبةالكبالوكيين.عليهم

ة369ص.ي!صيحي!ملنمعجم،حمويصبحي.!يسوعي؟،!2ص،الجامعبولم!،المحيطالخوري.الفناليينظر:ل!تفصيل

!*ا،8!"!!ل8!ل!ه*!ء!ك533*3*ء!!ايه!+،،ح8+"4،ء8دة،ه+5،ح4ة(.*.،!5!فىفى:

حه*،+،86لا75ني3""ة!!("س*ه3ط:*.ه!"!لهه.ءفى-ه!ك.

.8ح.(م8985)بنداد:.2طوالنشر.ل!طبعالتايسيشركةمط..الشرقيةالمسيحيةالكنيسةتافىالبير:ابونا.-6

بعدها.وما434صص.(م،97،)بعروت:د.مط..لأرامية.اللفةاد*:سليمانيلبصري.ة،،-8صص

-)هـ9-
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الاسلاميوالفكرالمسيحيالفكربينالحضاريةالضلات

بوسترابلدةالىدعيقدكان(")(الإسكندري)أوريجانوسأنويذكر

من(أوجين(9))مارأنكمافيها،الدينرجالبينعقائدينزاعلفض-(8)-بصرى

وفي،النهرينبينمابلادفيالرهبانيةنظامأسسالذيهوكان(")القلزمبلدة

المسيحيينتوجهاتعلىالأثربالغلهكانمماايضأ،الساسانيةالإمبراطورية

مذهبيأ)3(.والآشوريينالسوريين

المعلمكلفقد(الأول)ديمتريوسالأسكندريالبطريركأنالثابتمنأنهكما

فيبالإنجيلللتبشيرتقريبآ(م،95)سنةمنذالإسكندريةمدرسةرئيس)بنتينوس(

وهو.(م،"5)الاسكنرلةفيولد،الميلاديالثالثالقرنلاهوتييأعظم:(م253-،85)الاسكندرياو!يجاشوس

والمباديالعلوممختلفمعرفةى!عورباه)ليونيدس(والدهانشاه.مسيحيروحيجولهيوترعرعنشا.اخوتهبكر

؟،26ص.،ج.الكنيسةتاريخفيالنفيسةالخريدة)يسوذورس.ينظر:للتفصيل.المقدسوالكتابالسميحية

ة573-568صص.،ج.كنسيةشخصياتبعضمعوقديسيهاالكنيسةآباءتاموس،جرجسمارباسبورتنج.

القاهرة.مطكلسس،علىوالردأوريجانوسالعلامة:مرقسد!ود،؟،35ص،الكنيسةتاريخمختصراندرو،ملر،

.المشرق.ار.مط،الأوليالمسيحيةعبقرياوريجانوس:هنريكريمونا،؟5ص.(م8973)مصر:.ل!طباعةالحديثة

.المشرقدارمط..المفصلالكنيسةتاريخ:حمويصبحيواليسوعي.أنطوانالفزال.ة7ص،(م،99،)بيروت:

.،،5-،،،صص.،مج،(م2002:)بيروت

.حورانكورةقصبةمي:وقيل.العربعندالمشهورةومي،الشامفياحدهما.موضعينفي:بصرى-بوسترا

.،مج،البلدانمعجم.الحمويياقوتينظر:للتفصيل)الحصن(.تعنيوعكبراء،قرببغدادقرىمنوالأخرى

الجامع،المحيط.سولسالخوري.الففالي؟20،ص،،ج.الاطلاعمراصدالبفدادي،الحقعبدابنبعدماةوما44،ص

.256ص

القديسينأسماءأماماللنةالسريانيةالكنانسفييستعملتكرشلفظوهي)السيد(.تعنيسريانيةكلمةمار:

ينظر:)ابن(.ل!تفصيلتعني(*83دا-ةيد!ا)و.(لاه1الا-)السومرية!التيمةال!ناتوفي.والأساقفة

ترجمة:السممارية.العلاماتقاموس:هل!دنأ،لابات؟423صالمسيص.الايمانمعجم.حمويصبص،اليسوعي

.،ه،ص.(م2004)بغداد:،العراقياسصالمجمعمنشورات.مط،()وآخرونأبوناالبيرالأب

وعكالأشعريينوحكمفرسانبلادعلىاليمنتهانملهين!طفالهندبحرمنعنق)ستطال:(الكلبي)ابنقالالفنزم:

وساحلأيلةوخلمجالتيماءوساحلالطورساحلىالمدينةساحلوهوالجارثممكةساحلوهوجمقالىومضى

ومدين.والطورأيلةقرباليمنبحرساحلعلىبلدةقلزم:قوم:وقالبلادها.وخالطر!مق!زمبلغحتىراية

.3ـه8-387صص.4مج،البلدانمعجم.الحمويياقوتينظر:ل!تفصيل

7-،هـ.،صص.العربية8والحضارالس!يحية.شحاتهجورج.قنواتي

-70(-
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،العربوبلادالرومانبينالحضاريالتواصللالتوحيديةادياناتاثر5.الأول"الفصل

حيث،اليمنالىبزيارةقامالهند،فيمهمته()بنتينوسأنهىأنوبعدالهند،!صلاد

.(6)هناكالتبشيريالنشاطتابع

)كوزماسله!اسمهالإسكندريةأبناءأحدقامالميلايالسادسالقرنوفي

لنشرالبحارعبربعيدةبرحلأتبعد،فيماراهبآأصبحالذيأنديكوبليستيز(،

لهامسيحيةلمجتمعاتمصادفةعن)كوزماس(ويتحدث،المسيحيةالتعاليم

عددوعن،سومطرةجزيرةفيمسيحيينوجودوعن،العربيالخليجعلىأساقفة

نأأيضأويقالالهند،بلادفي)توما(القديسأتباعمنالمسيحيينمنوافر

."7)الرحالةمنسيلانجزيرةارضعلىرحالهمحطوامنأوائلمنكان()كوزماس

أنفسهمجمعواقد-الرسلتلاميذ-التلاميذأنالجديدالعهدمدونواذكر

فيبالمسيحيةالتحركبهدفذلك،وجيزةزمنيةفترةفيالكنيسةشؤونورتبوا

منفعالةمقاومةلاقتكماباليهود،اصطدمتقددعوتهمأنالابأثرها،الشامبلأد

.(8)الحينذلكفيلنفوذهمالشاممنطقةيخضعونكانواالذينالوثنيينالروم

من)قيصر(الوثنيالعامللحاكمالتابعونالولاياتحكامخشيوقدهذا

قبلمنالوثنيالحاكمحقعلىتمردحركةإلىتؤديلاوحتى،المسيحيةإنتشار

القرنمنتصفمنبدأتقدالاضطهادحركةكانتحيث)الموحدين(،المسيحيين

.(9)الميلاديالرابعالقرنمطلعمعالاترتفعولمللميلادالأول

؟58-57صص.القبطيةالأمةقاريخ.ل.ابتشر،-6

!اأ،.8،ول)اأ5،+ءه!ء05اع3*ح4!أ"فى!*أ".!!.52-روة8أعاماول11أافى+ه5،ح34أ9(أ!*"،أ9فى*ءة،فى!.40.

الفردبمكر.؟،55-،5،صمى،(م200،:)لبنان.البولسية.مط.(الآثورية-)الك!دانيةالمشرقكنيسة:يوسف.حبي-7

-52صمى.(م،996)القامرة:.2ط،مدبوليمكتبة.مطبك.حديدابوفريدمحمد:تعريبلمصر.العربفتح:ج

.،،8-،،6صصالمسيص،العصرفيالاسكندريةمجتهع،نسيمجوزيف.يوسفة74

.،7-،4صص.الشرقيةالكنيسةقارر*،أغناطيوس.وديك.ميشيل.يتيم.36-29صص.الروماسد..رستم-8

الوسطى.المصورتا!فيلراسات،نسيمجقلف.يوسف؟،22-96صص.،ج.القبطيةالامةخي!ات،ل.أبتشر،-9

؟7"-53صص

ح8لال".6ط،،++4ء!م83الأ64لأ3648!وو

-،7،-
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ا"سلاميوالفكرالمسيحيالفكربينالحضا!مةالمملات

خارجمنأفرادأئنصرانالمسيحيينبعض)ستطاعالاضطهادحركاتوأمام

جميعفييبشرالرسلاحدوهو()فيلبسفبادر،الوقتذلكفيالشاممنطقة

فيالحكمبلاطفيالمسيحيةبذوربذرتوبذلك،(")قيصريةالىجاءحتىالمدن

.(8)الحبشةبلاد

المسيحيةفنشروا،الإسكندريةإلىالموحدينالمسيحيينبعضهربكذلك

فيبارزدورلهكان)فى((الإسكندريلأاريوسانحتىالتوحيد،أساسعلىفيها

الإيمانوالىاللههوواحدب!لهالإيمانالىالدعوةفي،(م325)سنةنيقيامجمع

."5)ونبوتهالمسيحببشرية

غدرووهي،القسطنطينيةبطرلركيةتتبعيونانيةاسقفيةمقرثعثبر.()الأناضولالآسيويةتركيالهيمدينة:قيصرية-8

القدس.بط!كيةتتبعيونانيةاسقفيةمقروتعتبرله!سطين،-ستراتونيسكيصرية

دار.مطالشحادات،محمدعصام:وتعليقترجمة.العثمانيةللامبراطوريةالجفرالهيالمعجم:سموستراس.ينظر:

.4،4ص.(م2003:)بيررتوالنشر.للطباعةحزمابن

.(،5:،6)مرقس.(5:8)متىا(8:39:26)الرسلاعمالاسخدس.الكتاب-2

هرطوقي.الكنيسةاعتبرتهليبيا،ليولد.الأصلمصريلاربوس(انعلير.ا!يملاجميعتتفقالاسكنمري:أريوس-3

)عليهالسممح()السيدلاهوتأنكرالاسكنصرية.لهيكاهنأورسم)لوقيانرس(دصذالميلاس،الرابعالقرنمن

فياعتبارهتلاميذهاليهاعادالم!يكون.-اللمرريااليونفي،(م325)سنةفيالأولالنيقاويالمجمعلهحرمه!(السلأم

ل!تفصيل.(م336)سنةفيالقسطنطينيةكخيسةالىالرسميةعودتهعشيةغامضاموتأمات.مي!شروامجمع

بعدها.وما4صالآريوسية.حيدر،عليهدىيى.كاكهينظر:

قنواتي.ة33-23صص.الأقباطتار!زكي..ة.ونشة235ص.23ف.5د.الكنيسةتاريخيوسابيوس.،القيصري-4

.27-26صصلهعربية،والحضار6المسيحية.شحاتهجورج

-!7،-
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.والاسلامالهسيحيةبينالحضاريالتلاقحلوأثرماالاسكندرية5"الثاني"الفصل

،،نيالثالفع!ا،،

وأثرها،"الاسيحنديلة

"والاسلامالمسيعيةبينالعف!اربماالتلاقحفي

:الأولالمبحث

الثاني:المبحث

الميلاد،،قبلالإسكندريةمدينةفيالفكرية"الحياة

فيالفكريةالحياةفيوأثرهمالمسيحيةالكنيسة"آباء

الميلاد"بعدالإسكندرية

-!7"-
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.والاسلامالهسيحيةبينالحضاريالتلاقحلوانرها"الاسكندرية"الئاني+الفيمل

"والزمانالمحان:،،الإسحندريش

فيليبش!-أوفيليباوفيلبوسبن)الإسكندربناهامصر،ديارمنمدينة

فنسبت،ب!سمهالمدينةسميتلذلك،(العظيمالإسكندرأوالمقدونيالإسكندر

.(،)إليه

سمى،حياتهفيالمدنمنكثيرآشيد(المقدوني)الإسكندرأنالتاريخسجل

باقيآ،منهاعددأيزالولا،ولذكراهلإسمهوتخليدأ،()الإسكندريةب!سمهمعظمها

يقعمنهاوكثيرأتقريبآ،آسيافيكلهاشيئأ،منهيبقىولمإندثرالآخروالبعض

حامياوالناسعن"المدافعومعناهيونانياسمو)الإسكندر(،،دجلةنهروراءفيما

.(8)"الرجال

والتيمصر،بلادفيالإسكندرية)الإسكندر(:شيدهاالتيالمدنأبرزمن

يبنيهاأنقبلأنهاوردوقدوشأنآ،موقعآالأعظموهيلجمالها،كبرىمكانةتبوأت

)راكوتيستدعى-صغيرةمدينةأو-قريةعنعبارةكانت(المقدوني)الإسكندر

لأ!كاأله):شكلهايكونلقبطيةوبا،(كوتي)رااو(كوديرا)تدعىأو(!ل!!اممهاأ5-

؟،85-882صص.8ج.البلدانمعجم.الحمويياقوتة37صه.8جالجوهر.ومعالنالذهبمروجالس!عودي.-،

:(م،44،هـ/845)تعلبنأحمدالدينتقي.المقريزية463-462صص.2جالأعشي.صبح!القلقشندي

،(م،998:)القاهرة،مدبوليمكتبة.مط.الشرقاويومديحةزشنهم:تحقيقوالآثار.الخططبذكروالاعتبارالمواعظ

."7صه.الأممنزهةاياحا.؟)نجا"44ص.،ج

معرنلهيالتقاسيماحسن:(م995هـ/38)تهبكرابيبناحمدبنمحمدالدعبدابيالدينشسىسي.المف-2

ى!عالاطلاعمراصدالبفدادي.الحقعبدنبا؟865-5،صص.(م2003)بيررت:،العلميةالكتبدار.مطالأفاليم.

و،ثارالدولاخبار:(م،680هـ/80،9)تيوسفبناحمد.القرمانية54.76صص.!مج.والبقاعالأمكنةاسطء

-3،صه.3مج.(م،992:م.د)الكش.عالم.مطسميد.وفهصحطيطأحمدوقحقيق:دراسةالتافى.فيالأول

.32ص.2ج.الكنيسة،باءموسوعةفرج،عادلالسممح،عبد؟3،،

-75"-
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لاسلاميوالخكرالهسيحيي!خكربينالحضاريةال!لات

الإسكندريةيسمونالقبطأنكماالجسر،أووالوقايةالحصنيقالماعلىومعناه

هذايزالولاالميلاد،بعدماالىالإسمهذاعلىمحافظينواستمروا)راكودي(،

العربعندوتعرف،القديمةكتبهمفيتذكرماوكثيرأ،القبطيةلغتهمفياسمها

العبريةباللغةوتدعىكدت(،)رعهوالقديمالمصريإسمهاوأن)راقودة(؟ب!سم

.(")(آمون)مدينة

منوتعد.النيللدلتاالغربيةالزاويةعلىمصر،منالشماليةالجهةفيتقع

مواردهاوتنوعمناخها.و)عتدالتضاريسها،بتنوعتميزتمصر،ثغورادرز

.(8)المانية

بنضارتها،امتازتالأخبار،حسنة،العقولأنوارمقتبسالإسكندريةكانت

المحفوفينشاطئيهاعلىالتي،الأرضخصبةالأرجاء،متزينةالمشاهد،وراقيةباهية

الحسنرونقهابمشاهدةتذهبالتيالنضرةوالبساتين،والبلحالكرومبغيطان

.(9)الكروبو)زاحةالصدورب!نشراحوتؤذنوالحزنالهمجميع

)مصر:.للطباعةهارمونيشركة.مط.البطاركةتاريخ:(الميلاديالعاشرالقرنلهي)تولهيسس!اس.المقفعابن-،

والفلسفةالشرقيالتراثبينالفلسفيةالاسكندريةمدرسة:مصطفىالنشار،ة3-8صمي.8ج.(م2004

مط.،القديمةالاسكند!يةأثارحامد:زكيعزت،قادوس؟85ص.(م،3:995)القاهر.المعارف.ار.مط.اليونانية

انشانها.قبلللإسكنصريةالأولالمجتمع:سالمرشيد!الناضوري؟6ص.(م2000:)ا"سكندرية.قرا!ملامنشاة

ترجمة:.ودليلتا!همخالاسكنمرية:م.افورستر.ة،4-،2صص،(م،975،)ا"سكندرية:الاسكندريةجامعةمط.

.50-4"صص،،ج.(م،999)مصر:الأممروية.المطابعلشؤونالعامةالهينة.مط،بيوميحسن

نزهةالادرشس.ة37صه.،جالجوهر،ومعادنالذهبمروج.يدو!مسلاة48ص.والممالككلا!سلا،خرداذبهابن-2

عمادالفداء.ابوة،47-،44مىصالعباد.واخبارالبلادأثار.القزويني؟9،3ص،،مجالآلهاق،اختراقفيالمشتاتي

)بارشى:.الس!طانيةالطباعةدارمط..ناد!بلاتقويم:(م،338هـ/732)تعمربنمحمدبناسماعيلالدين

."07-"05صص"(م"9!4

ابراهيم.دقماق)بنة37صه،،حالجوهر.ومعادنالذهيمروج!!دو!سملا؟8،ص.الممالكمسالكالاصطخري.-3

التجاريالمكشمنشوراتمط.الأمصار.عقدالواسطةالانتصار:(م،399هـ/802)تطعلانيأيممرمحمدبن

.87!-"77صص.الأممنزمةاياس.2"؟ابنصه!2قد.ت(.:ت!جم)!والتوزيعوالنشرللطباعه

-"7-هـ
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.والاسلامالهسيحيةبينالحضاريالتلاقحلوائرها+الإسكنمرية،لثاني++مفصل

-الأولالمبحث-

الميلاد"قبلالاسصندريشمدينشفىالفحريشالحياة"

الإسصندريشك!:لمدرسسالفحريش!البيثش

9لموسيون(:،)9لموسيوماوالمتحفيميئلالأحاد-القديمسالاسحندريئجامعش:اولأ

عرفهامتكاملةجامعةلأقدمموطنأكانتالإسكندريةأنعلىالمؤرخونأجمع

"أون،مدينةجامعةاومعهدذاتهامصرفيسبقهاقدأنهبينما،القديمالتاريخ

امثال،القدامىاليونانفلاسفةمنالكثيرينلتعلمموطنأكانتوالتي،القديمة

.(")()أفلأطونو(و)ديمقريطس(فيثاغورس)و(طاليس)

كانفقد)نشائها؟منذالمدينةمعالماهممن)الموسيوم(الجامعةكانت

قامالذيهو،إبنه)فيلادولفوس((الثاني)بطليموسأو)سوتر((الأول)بطليموس

.(*)()الموسيوما!اديميةبتأسيس

وأنشأ،اليونانيةالثقافةنشرعلىو)بنه(الأول)بطليموسمنكلحرص

الجامعةلهذهنواةليكونذلك،بالإسكندرية)الموسيوم(العلوممعهد

لفظةأن)ذ،الشرقيالعالمفياليونانيةالثقافةنشراستهدفتالتيالمتكاملة

وهن،(المعرفة)رباتأيالموساى(آل)دارتعنياليونانيةفي)موسيوم(

ةير!يملاا&ارمط.والفربية.الاسلاميةالفلسفةفيواثرهاافلاطونعندالالوهية!كر6مصطغى:النشار.-،

عبدلطفي،يحيىة55ص.الذهبيالاسكنمريةعصر.نبيل.راغب؟،8ص.(م2005)الخاهرة:.4ط.السعودية

.29صالهلنستي!العصرفيلهراسات.الوهاب

؟38ص.2ج.يل!نيسةأباهموسوعة.!رجعالهد،المسمحعبلى؟425-424صص.البطلميالع!ر.ابراهيم.نصحي-2

.38-36صص.(،8:962)القاهر،المعارفدلرمط.وله!سفتها.الاسكندريةممرسةلتاونتمهيد:نجيب.ب!دي
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الاسلاميوالفكرالمسيحيالفكربينالحضاريةالضلات

كذلكوهن،(الذاكرة)إلهةأي،"منيموسونيوالإلهة،"زيوسالإلهبنات

.(")(الإنسانيةالعلوم)إعيان

بلالمعاصر،النمطعلىليس)الموسيوم(،المتحفبتأسيسالجامعةبدأت

الإشارةإلىأقربكانت)الموسيوم(كلمةأنحيثتمامآ،يختلفقديمأالمعنىكان

.(")الحديثبالمعنىجامعةإلىأوللعلوممعهدإلى

جزءأكان"أنه:بقولهد)الموسيوم(لهنصفي)سترابون(وصفوقدهذا

كبيرةودارمقاعد،بهمسقوفرواقوبهعموميأ،ممرألهوكان،الملكيةالقصورمن

كانواكما،مشتركةبصورةطعامهمالعلمرجالفيهايتناولقاعةبهامتسعة

يعينهمالذينالكهنةأحدذاتهالمعهدوعلىعليهمويشرف،مشتركةعيشةيعيشون

.(!)"الملك

لم)فالموسيوم()نشائه،بدايةفي)الموسيوم(صورةلناتبينالنصهذامن

يكنلملأنهذلك،الملكيةالقصورمنجزءآكانبل،فحسبملكيأمعهدآيكن

فيالأبنيةبعضشغلقدأنهكما،الملكمناذندونشيءإنشاءيتمأنممكنآ

كانالذيفالكاهنذلكعلىوبناءآ.الإسكندريةفيالملكيللسكنالمخصصالجزء

الملك.قبلمنيعينكانعلمائهوعلىالمعهدهذاعلىالإشرافيتولى

.62-6،صص،،ج،ودليلقاريخالاسكنمرية،م.أفورستر.ة72صا!بر.الاسكندرمنمصرهـايدرس.بل.-،

المرر..ار.مطالهيلينستية،الحقبةمكتباتأشهر-وبرجاموما"سكندريةمكتبتا:اللهعبدبنسعدالضبيعانى.-2

.م.افورستر.؟75-72صصا!بر.الاسكندرمنمصرهـايدرس،بل.ة22-،9مىص023،هـ(.)الرياض:

.424ص.البطلميالعصر)براهيم،.نصحية62-6،صص.8.جودليلقالنالاسكند!ية

مصطفىومحمدمدكوربيوميابراهيم:)شراف.(و)،خرونالدف!خمحمد:ترجمةاسم.تاريخ:جورج.سارتون-3

،4ج.(م20،0)مصر:.الأميريةالمطابعلشؤونالعامةالهينةمط.احمد،مرسيومحهدزريقوقسطنطين8زياد

الاسلامي.والعصروالرومانياليونانيالعصر:المصريةالحضارةتاريخو)،خرون(:امين.الخولي؟74-73صص

الاسكندرية:المنعمعبدمحمدعامر،ة82ص.2مج.(ت.د)القاهر8:والنشر.والطباعةل!تالي!العامةالمؤسسة.مط

لطفي.يحيى؟45-35صص.(م200:)القاهرةاث!ليمية.المكتبة.مط،القديمالعالمفيا!.يميةوالمكتبة

.،93-،92صصالهللينستي،العصرليدراساتالوما*،عبد

-78،-
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.والاسلامالهسيحيةبينالحضاريالتلاقحلواثرما+الاسكندرية"الثاني+الفصل

التدريسلأغراضمستخدمأكان()الموسيومانعلىواضحدليلتتوفرلم

المستوياتأرفععلىفقطيتمفيهالتدريسكانربمابل،واسعنطاقعلى

وأامتحاناتاجراءدونومساعديهوتلاميذهاستاذبينيتمالذيذلكأي؟التدريسية

احساسفيتظهرالتيتلك،للتقييمأخرىوسيلةهناككانتوإن،درجاتتقدير

يعاقبواأناو،النجاحعلامةوهذهجيدبعملقامواقدب!نهموتميذه،الأستاذ

.!")فشلهمعلامةوهذه)الموسيوم(منبالطرد

علميةمنشأةكان،)الموسيوم(أنعنالمصادربعضتذكرهمماوبالرغم

غلبةعدمالىيشيرالحالواقعأنالا،الحاليةبالجامعاتمقارنتهايمكنحكومية

والمفكرينوالباحثينللعلماءمقرآالأمرواقعفيكان()الموسيومأنإذ،الرأيذلك

بعينها،مسائلفيويتباحثواويتناقشواليتلقواالبلاد،مختلفمناليهيفدونالذين

.(8)"والعمليالعلميلمستقبلهمالطلبةيعد"كانلاشكفهو

المقيمين،الإسكندريةوعلماءبأساتذةإلتقائهمخلالمنذلكيتموقدهذا

وبالإستعانة،الجميعبينتجرىكانتالتيوالمناقشةالدرسحلقاتخلالومن

تلقيخلالمنوأيضأ،المكتباتمنوبغيرهابالمعهدالملحقةالضخمةبالمكتبة

)الموسيوم(،عليهاإشتملالتيالفلكيةالآلاتإستخدامعلىوالتدريبالعمليةالدروس

التشريحقاعةب!ستخداموكذلكبالمرصد،تسميتهيمكنماتشكلأنيمكنالتي

الأعضاء)!(.وظائفودارسيالطبطلابلتدريبمعدةكانتالتي

الإسكندرية.م.افورستر.ة424صالبطلص،العصر،)براميمنصص.؟74ص.4ج،العلمتار!.جورج.سارتون-،

.62ص"جو.يل"تاريخ

منمصرهـأيدرس،بل.؟42-38صص.الاسكندريةمدرسةلتاريختمهيد.نجيب،بلدي-2

.72صا!بر.الاسكندر

عهدفيالاسكندريةزكي:علي،ة22-89صصوبرجاموم،الإسكنصريةمكتبتا.اللهعبدبنسعدالضبي!ان.-3

آباءموسوعةفرج.ل.اع.المسىعبد؟32-2صهص.(ت..)مصر:.المستقبلدارمط..والرومانالبطالمة

.39ص.2ج.الكنيسة
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ا"سلاميوالفكرالمسمحيالفكربينالحضاريهالضلا!

يمكنلاإذله،المؤسسينالعلماءمنرجالهبعضإسهاماتالىهناالإشارةوتجدر

له،الأولالتصوروضعفيشاركواوعلماءأساتذة)سهاماتبدونعلميمعهديزدهرأن

التقاليدهذهوأرسواأسسواالذينالعلماءأهمكانولقدفيه.العلميةالتقاليدتأسيسوفي

.(")(اللامبساكيو)ستراتون(الفاليري)ديمتريوسهما:رجلان()الموسيومفي

الأثينيينوتقديرب!حترامحضىوسياسيأ،كاتبأ(الفاليري)ديمتريوسكان

عليهجلبو)سرافه،تهاونهوعدموصرامتهالمطلقحكمهأنإلا،الزمانمنلفترة

تلميذأدوالفكريالعلميالصعيدعلى)ديمتريوس(كانوقد.الخصوممنالكثير

.(8)(اللوكيوم)اللوقيون-رئاسةفي)أرسطو(خليفة)ثيوفراسطس(

سوتر()بطليموسعصرفيالإسكندريةالىلجأقد()ديمتريوسأنيقال

معظمكتبانهوالمرجح.()الموسيومعلىبالإشرافاليهوعهد،بهرحبالذي

كانربماالتي،الإسكندريةلمكتبةنواةالكتبهذهوكانت،الإسكندريةفيمؤلفاته

أفلق.م(285)سنةالعرش(فيلادلفوس)بطليموستولىوحينلها.مديرأولهو

.(9)ق.م(283)سنةهناكوماتالصعيدإلىونفينجمه

)ستدعاهوقد)ارسطو(،تلاميذمنأيضأكانفقداللامبساكي()ستراتونأما

عهدهوولي)بنهتعليمبمهمةليقومق.م(،300)سنةحواليمصرإلى(الأول)بطليموس

رئاسةليتولىأثيناالىعادثمالإسكندريةفيأعوامبعضةوأقامق.م(،294)سنةحتى

.(4)آماععشرثمانيةالمنصبهذايشغلوظل)ثيوفراسطس(،وفاةبعد)اللوقيون(

المكتبةالاسكنمرية.المنيعبدمحمدعامر.ة306ص.والدينيالفلسفيالفكرملامح.عباسحربيعطيتو،-،

خ!يفة.العررشعبدشعبانى:العربيةالينقله.المكتباتتاريخالخرد:هيسيل.؟فى6صالقميم.المالمفيوا!اديمية

.83ص.(م،8:993)القاهرا!اديمية.مكتبةمط.

،(م2هه3)مصر:والنشر.ل!طباعةالعينمط.دار.القديمةالاسكندريةمكتبةلهياسمنشاةحنا:سمير،صادق-2

.24-2ه!مصاوبرجاموم.الاسكند!يةمكتبتا.اللهعب!فيسع!الضبيعات.؟40-37!اصا

.43صالاسكند!ية.مدرسةلتاتتمميدنجيم!،.بلد!ة76-75صص.4جالعح.تات.جورج.سارتون-3

ص.8ج.ودليلتاتالإسكنصريةا.م.فورستر.ة39-38صصا"سكخد!مة،لتاهـمدرسةتمهيد.نجيب.بلدي-4

.64-62ص

-!اك5-
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والاسلأم+المسيحيةبينالحضاريالتلاقحلوأنرما"الاسكندريةالناني"،الفصل

فيكبيربدوربالإسكندريةقضاهاالتيالسنواتأثناء)ستراتون(قاموقد

الخطيبإستطاعةفيذلكيكنلماذ)الموسيوم(،علىالعلميالطابعإضفاء

مهتمآيكنلممنهماكلألأنذلك)فيليتاس(،الشاعرأو(الفاليري)ديمتريوس

علىالطبيعياتوفي،عامةالمعرفةفروعفيمتفوقأ)ستراتون(كانبينما،بالعلوم

.(")الخصوصوجه

وضعية،تجريبيةأسسعلىالطبيعياتيقيمأن)ستراتون(حاولوقدهذا

نأحاولكما،الغائيةالعللعنورائهمنطائللاالذيالبحثمنيحررهاوأن

المسلماتمنالاستنباطدونالتجربةعلىيشجعوأن،والتجريبيةالمثاليةبينيؤلف

لأنهذلك،الهامةالفلسفةفروعأحدب!عتبارهاالأخلاقيتجاهلولم،الميتافيزيقية

.(!)الفلسفةفروعبكليهتموأنلابدكان)اللوقيون(رئاسةبفضل

إنشاءوكانطبيعيأ،"عالمأشيءكلوقبلاولأكان)ستراتون(ن!ف،وعليه

.(9)وأعظمها،مآثرهأهمالإسكندريةالعلوممعهد

اليونانآدابدراسةتمتمكتبتهافيوبالتحديدالإسكندرية()موسيوموفي

)هوميروس(أعمالومنها،اليونانيالأدبفيالمهمةالمؤلفاتوتحقيق،منظمبشكل

كماالحاضر.الوقتفيالموجودةالأعمالعنكثيرأتختلفلابصورةأخرجتالتي

الأدبيةلللانواعمقننةنسخاستخراجوتممؤلفيها،الىونسبتالنصوصحققت

.(4)المختلفة

.37-36صص.القديمالعالمفيواث!ديعيةالمكتبةالاسكند!لهة!المنعمعبدمحمدعامر!-8

مراجعة:.جلالمهـرشى:ترجمة.الع!صوالمقلالدينيالعقلبينالصراعتات-والعلمالكنيسة:جورجمينوا.-2

خل!اتلتمهيد.نجيب.ب!دية7فى-68صص.،ج،(م2ه!5)دمشق:.والتوزيعللنشرالأماليمط.شحيد.جمال

فى.9صاالاسكندهـمة.مدرسة

لهيوا!اديميةمح!تبةالإسكخرسة.المنعمعبدمحمدعامر.؟79-78صص.4ج.العلمتات.جورج.سارتون-3

.6373-!صما،يمتاالال!

.24-ألاكصصوبرجاموم.الاسكندريةمكتبتا.اللهعبدبنسعدالضبيعان.ة83ص.المكتباتتاريخألفرد.هيسيد-4
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الاسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضاريةال!لات

ولكنه،أخرىدونالمعرفةمنحقولعلى)الموسيوم(نشاطيقتصرلم

يكتشفأن(!3ة3(*3ح4دا5-)أريستارخوسإستطاعالجغرافيةففي.بالشموليةإتسم

وتمكن3*حأ+ع"ءح(.-)كوبرنيكوسيكتشفهأنقبلالشمسحولالأرضدوران

يوثقأنيمكنقياسأالأرضيةالكرةمحيطقياسمن(53*10314ع*ح3-)إراتوشينس

الجغرافي)بطليموسفهووأكاديميتهاالإسكندريةبهتفخرالذيالفلكيأما.بصحته

اشتغالهإلىإضافة،كانوبفيفلكيآمرصدأأقامالذي(3،5)حثلاح!3ح)3لا4ألا5-

.(")والفلسفةوالموسيضوالفلكالمثلثاتوحساببالرياضيات

الذيالشهير،(!)*!ع!س5(-)المجسطيالصيتذائعكتابهأعمالهأبرزومن

مطر(بنيوسف)إبنالحاجاليهاونقلهالعباسيالعهدخلالالعربيةالىترجم

.(!)(م830)سنةفي

."9)والجراحةالتشريحفيوخاصةالإسكندريالطبمدرسةصيتذاعالطبمجالوفي

القرن)فيمارسيلينوس(مارلكينوس-)أميانوسالرومانيالمؤرخوأورد

عنهيقالأنهيطبيبأيعليهايحصلأنيمكنتزكيةخيرأن،(الميلاديالرابع

.(")الإسكندريةجامعةفيدراستهأتمأنه

العلماءمنكبيرحشد)الموسيوم(أوا!اديميةهذهفيإجتمعوقدهذا

.(3)صخش)مائة(الرواياتإحدىفيعددهمبلغالمختلفةالعلميةالخلفياتذوي

سممرر.صادق؟6صه.(م،6:943)القامرالاعتماد..مط.القديمالعالمفيالاسكند!يةمكتبةاحمد:محمد.حسين-،

.3740-صص،القديمةالاسكخدريةمكتبةفيالعلمنشاةحنا.

.2مج.(م،980)بيروت:والنشر.للطبعلبناننهضةدارمط..الميسرةالعربيةالموسوعة:شفيقمحمد.غربال-2

.9،2ص.البطالمةعهدفيمصرتاريخ،)براهيمنصص.؟854ـهص

.73-70صص.،جوالعح.الكنيسة.جورجمينوا.؟73صصا!بر،الاسكندرمنر!مهـأيدرس،بل.-3

مصرسةىف!اتل.تمهيدنجيب.بلدي؟،،9صالهللينستي.العصرلهيدراسات،الوهابعبدلطفي.يحيىعن:نقلأ-4

.4"-4هص!ا،"سكنددبةا

مكتبةفيالعلمنشاةحنا.سمير.صادقة22صوبرجاموم،الاسكندريةمكتبتاالد.عبدبند!سالضبيعان.-5

.4ه-37صص،القديمةالاسكندرية

-!8،-
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+والاسلامالمسيحيةبينالحضاريالتلاقحلوأثرماالاسكندرية5*الثاني+الفيمل

جنسياتمنالعلماءبعضبينهموجدأنهإلاالأغريق،منالعلماءهؤلاءأغلبيةوأن

الثاني()بطليموسكلفهالذي(السمنودي)مافيتونالمصريالكاهنهقلاءفمن،مختلفة

منبهوماهليموبوليس)أرشيف(علىمستندآفأتمه،اليونانيةباللغةلمصرتاريخبوضع

.(")رب!االإسكندرعهدإلىمصرتاريخهذاسفرهفي)مانيتون(عالجوقد،وثائق

منالبطالمةهدفأنعليهيبدومماسيجدالتأريخيةللحقائقالمتقصيإن

ربطواحيث،سياسيدعائيغرضتحقيقهوومكتبتهاالإسكندريةجامعة)ششاء

"81(الثامن)بطليموستنكيلواقعةذلكعلىيدلماوخير،والثقافةالسياسةبين

عليهم.قضىإنهلدرجةالإسكندرانيين،معنزاعةأثناءوتشتيهمالإسكندريةبعلماء

والمصتبش:دارالعلم-القديمشالاسصندريسجامعش:ثانيأ

التي)البروكيوم(،الرئيسيةالمكتبةعلى(الإسكندرية)مكتبةمصطلحيطلق

البروكيومحيفيأقيمالذي(ا!اديميةأو)الموسيومالمتحفمنجزءأتشكل

معبدفيالمقامة)السيرابيوم(الفرعيةالمكتبةعلىأيضأيطلقكما.الملكي

.(9أالوطنيراقودةحيفيالواقعسيرابيس

المكتبةالاسكندرية.المنعمعبدمحمدعامر.؟28ص.القديمالعالمفيالاسكندريةمكتبةأحمد.محمد.حسين

.3637-صص.القديمالعالمفيواث!ديمية

وقعني*ه!لالأ"!(-)ميسكوناسمعليهيطلقكانولكن)الخير(.اي(الثاني)يورجيشىبلقب:الثامنبطليموس

-،63)سنةمنئممصر.لهي(م.ىق،69)سنة.الحكملهسبقالخاسى(.)بطليموس)بنوهو.(البدين)المحسن

انرماعلىهربق.م(.،3،-،30)سنتيمنعنيفةثورة!ضقامتق.م(؟،،6-،45)سنةومنقى.م(،،45

وتوفي.ملكهاستماد(الثامن)بطليموسأنالامصر،م!كة(الثانية)كليوباقراالفترةتلك!يالحكمفيو)نفردت

بعدما؟وما،5ص.،6ج.(م2000)مصر:..مط.د.القديعةمصر:س!يم.حسن:ينظرللتفصيل.(.مق6،8)سنة

،511،ما+لا3،4،8:!11أفىاه+5آ41ع!+ااءء"أهءكا*"أ3!ك*ه!لأا،ء8.ع(ما*لهه*-

86"هء33ط:2!7).!.،ه*ة!ك4"!!50+لا!ا:+4ء11أ،فىه+ه!ع!ل25(لا84!3"4ء4ا!""ولء.ء!"38!ل

"*هاه*.(ساه*4*ه:اله8)!!.ـه*

ا!بر.الاسكندرمنمصرهـاسدرس.بل.؟23صوبرجاموم.الاسكندريةمكتبتا،اللهعبدبنسعدالضبي!ان.

.73-72صص
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الاسلاميوالفكرالهسيحيطفكربين،لحضاريةال!مل،

داربمثابةأيضألتكوربل،للكتبخزانةمجردلالتكونالمكتبةهذهأنشات

إلىيهدفموسوعيطابعذاتالنشرودارالمكتبةتكونأنروعيوقد،للدولةنشر

مصرعنغريبإنسانأيأحضرفلو،المعارفوبشتىشيءبكلالشاملةالإحاطة

الناسخونمنهلينسخيقدمهأنعليهلزامأكان،معروفغيركانولوحتىكتاباي

.(")بالمكتبةالموجودةالكتبمجموعةإلىتضافنسخة

من:وتتكهمن

)البروكيوم(:الرئيسيةالمكتبة-ا

يمكنبل)الموسيوم(،أوا!اديميةمنمهمأجزءأ)البروكيوم(مكتبةتعد

.(8)المهمةا!اديميةلهذهالنابضالقلباعتبارها

بالنسبةنفسهفالأمر)الموسيوم(،مؤسسحولالرواياتإختلفتوكما

حجرارسىالذيهو)سوتر((الأول)بطليموسأنالإعتقاديسودأنهالا،للمكتبة

.(9)المهمةالمكتبةهذهفيهبما)الموسيوم(دبالنسبةالأساس

المكتبيين،العلماءمنمجموعةعليهاتعاقبأنهالإسكندريةمكتبةيميزومما

وهو،(2حه*04هول023ع"4ع3*3-وتسزينود)تولاها(ديمتريوس)لىإلإضافةفبا

260-282)منالفترةخلالوذلك،الصغرىآسياساحلعلىافسسمدينةمن

جزيرةمن(أك)!أ)5*اح!ص03-الكوسي)فيلياطسالشاعرتلامذةأحدأنكما.(.مق

اليونانيينالشعراءبعضأشعارونشروتحقيقبجمعقاموناقدجامعوهوكوس،

:م.د)،3ط!والترجمةالتاليفلجنةمط.جاويد.تولهيقالعزيزعبد:ترجمةا"نسانية.تاريخمعالمهـب:ويلز،-،

.38-28صص.القديمالعالمفيالاسكند!يةمكتبةاحمد.محمد.حسين؟457ص.5ك،2مج.(م،969

مكتبةفياسمنشا6حنا!سميرصالق!؟،!9صاله!نستي!العصرلهيدراسات،الوهابعبدلطفي،يحيى-2

ة3740-صا!االخديمة.الاسكندرية

3،*6،.6!ه!أ++ولع3أ،!.ا*اء38.!.لو+"883ءأ3"هح،"ءأ"ه(قى!"1ة3:ط،م!؟يمو7ه1090.فىلهو.!

نبيل..راغبة،،ص.(م8977)مصر:طمصرلة!الأنجلومكتبةمط..القديمةالاسكندريةمكتبةمصطض:العبا.ي.-3

.60-55صص.الذهبيالاسكندريةر!ع

-84،-
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،والاسلامالهسيحيةبينالحضاريالتلاقحلوانرها+الاسكنصرية.الثانيه،لفصل

منمنقحةنسخةأخرجمنأولولعله،(4)ه+ح3))هوميروس(مثلالبارزين

.("أ(،)أ*4!*044لأ53)لاحوالأوديسةالألياذةملحمتي

.(8)الإسكندريةلمكتبةأمينأولكان)زينودوتس(أنوردوقد

يصلوالمبالمكتبةأسماؤهمارتبطتممنالمكتبيينالعلماءمنبعضأأنذلك

وعالمالشاعر)كاليماخوس(هؤلاءرأسوعلى،المكتبةأمينرتبةإلىبالضرورية

منكونهعنفضلآ،الإسكندريةبمكتبةعملمنأهمويعتبرالشهير،الببليوجرافيا

.(9)التراجيديالشعرفيخاصبشكلنبغاذ،عصرهشعراءأهم

بدأثمأثينا،فيودرسق.م(،3،0)حواليفيالقورينائي)كاليماخوس(ولد

فضله(الثاني)بطليموسعرف.الإسكندريةقرباليوزيسضاحيةفيمعلمأعمله

منالفترةفيوذلك،المكتبةفيبالعملألحقهأنلبثماثم،اليهفقربهوعلمه

.(5)(.مق260-240)

أمينرتبةالىعملهخلاليصللمافإلامواهبهوتعددعبقريتهورغم

كانأنهالمكتبةلإدارة)كاليماخوس(شغلعدمفيبب!نلايعودوربما؟المكتبة

.(5)عديدةلأعمالمكثرأمؤلفأ

)البيناكس-بالمعروفالعامفهرسههوهنايهمناماحالأيةوعلى

خلدهاالتيأعمالهاهممنيعدوالذي،(قائمةأو)ملاحظةوتعني،(!،*!اممح5

الانسانية.تاتمعالمهـب.ويلز،؟25-24صصاوبرجاموم.الإسكنمرمةمكخبتاالك.عبدفيسعدالضبيعان.-"

.457مى.5ك.2مج

.(م897،)القاهرة:اسرسية.طمكتباتجمميةمط..والمكتباتبت!هلىف!اثمنلمحاتالستار:عبدطح!وجي.-2

.،7ص.القديمالعالملهيا!كنمريةمكتبةاحمد.محمد.حسين؟،7ص

!ة!مءا،+*ء5،اأ038+ه!4،*،ه"+(ةه!!ك"ك!ع!*ء**ه*:،"!م47!ط،.!ه!2.

لهيالاسكندريةمكتبةاحم!.محمدحسمىة25صوبرجاموم.لاسكنمريةمكتبتاسه.عيبنسعدالضهـيع!فه!

.8!ص87!!هلهقمميلعالم

،ورة*،.!ه!،:"،83!أ،أ0،امم!6!8!م".+ولط"كا08":"ه(198،طوهة

.-45457ة!!ص!ط..2مجامسافية"!قمعلأم..!ئـه!ملز.

-8!ك-
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الاسلاميوالفكرالهسيصالفكربينالحضا!لهةالضلات

ولهذا،التاريخفيمنظمببليوجرافيعملأولالمهمالفهرستهذاويعتبر.التاريخ

كانتالإسكندريةمدرسةأنيعنيوهذاالببليوجرافيا)"(.بأبي()كاليماخوسيلقب

منغيرهاعلىمتقدمةتكونبذلكوهي،التاريخعرفهاببليوجرافياأولشهدتقد

تاريخيأ.والعلميةالفكريةللمؤلفاتفهرستأولإجراءفيالعلميةالمراكز

فيالمؤرخون)ختلفوقدمجلدآ(،،20)فييقع)البيناكس(أنإلىإشارةهناك

:(8)يهوعشرةبأنهاالآخرالبعضيذكربينما،ثمانيةأنهاالبعضفيذكرأقسامها،عدد

خاصة.بصفةالغنائيوالشعرالملاحمشعر-،

و)الكوميديا(.)التراجيديا(إلى:وينقسمالتمثيليالشعر-2

القاذلهن.كتب-3

الفلسفة.كتب-4

التاريخ.كتب-5

الرياضية.العلومكتب-6

الطب.كتب-7

الرياضية.العلومكتب-8

الطبيعية.العلومكتب-9

.متفرقات-،ه

فيفهرستكلمةتعنيمماأشملانهإلا،فهرستبأنهوصف!انو)البيناكس(

الحديثة.الفهارسعليهتشتملمماأغزرمعلوماتعلىيحتويأنهذلك،المكتبيالإصطلاح

لكليقدمإذزمنيأ،أوموضوعيآأوأبجديأالترتيبوضعالمختلفةالأقساممنقسمكلففي

ل04*.*هفى.ه!ه.،1533أ19،أ68!ل؟ااا.:)اة915+5،أط4303ة!ك*ة*36ا!""،ه3ا.لا(،"7،)ـه!.4"ة

.،7ص.والمكتباتالكتبقاريخمنلمحاتالستار.عبد،الحلوجي

؟،8ص،القديمةالاسكخم!لةمكتبة.مصطفي.العبادي-2

ل04*رم*!هاا"3ءة*ا+8أفى.ا52اسأ"38!ورج48.

-!اك-هـ
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.والإسلامالمسيحيةبينالحضاريالتلاقحلواثرها+الاسكنصرية8الثاني+الفصل

أساتذةأسماءمثلالإضافيةالمعلوماتبعضذلكيتبعثم،مختصرةبترجمةمؤلف

نسبةصحةحولملاحظاتثم،بمؤلفاتهبثبتثمفيها،تعلمالتيالمدارسأو،المؤلف

اسطوره)"(.وعددوأستهلالهالكتابعنوانيذكروأخيرأمؤلفيها،إلىالكتب

)السيرابيوم(:الفرعيةالمكتبة-ب

الأحياءأحدراقودةحيفيالسيرابيوممعبدفي)السيرابيوم(مكتبةأقيمت

مكتبةقياممنسنةخمسينمنيقربماالمكتبةهذهأنشأتوقد،الشعبية

الإستخدام)8(.ناحيةمنعموميةأكثروكانت)البروكيوم(،

،()الموسيومأوالمتحفمكتبةضاقتانبعدشيدتقد()السيرابيوممكتبةأنيذكر

)السيرابيوم(لمكتبةأتاحمما،(لفافةألف400)الىعددهاوصلمجلداتمنفيهابما

مجموعذلكبعدليصل،(لفافةألف300)إلىمجلداتهاعددوصلحتىمطردبشكلالنمو

لفائفأنيعنيهذا.(91مجلد(أولفافةالف700)يقاربماإلىمعأالمكتبتينمحتويات

.آنذاكللكتابةالموادالإستعمالشائعةكانتالبردي

الفرعيةالمكتبةواسسأوجدمنأولحولالمؤرخونإختلفوقدهذا

أنشأها)4(.الذيهو(الثاني)بطليموسأنإلىيشيرفالبعض،()السيرابيوم

فيوجدتقد)السيرابيوم(الفرعيةالمكتبةانالىالآخرالبعضذهبوبينما

.(3)(الثالث)بطليموسفترة

.-،7،8صص،والمكتباتالكتبتار!منلمحاتالستار،عبد.الحلوجي؟،4ص.المكتباتقارر*الفرد،.هيسيل-،

؟894ص،البطالمةعهدفيمصرتار!)براهيم.نصص.-2

6*س!51ءلأه!لة88!اأ،3!+ه*4ا*!هه75*هة(5+10،03ج!2.

ء،"834*!م"+ء،:!ق"ةساه!34ه!ل!،ء++فى"،ةسا،5("ص*8*:كو،94بم!6-7ة

.،94ص.البطالمةعهدفيم!مرتا!)براهيم..ص!ين؟85-،4صص!لمكتبات،تاءالفرد..هيسيل

ر85*مو*!ه،351ق!،،ة،ةه+5،ساة،383ة!!74.

لهيالاسكن!ريةمكتبةاحمد.محمد.حسينة،6ص.والمكتباتالكتبتا!منلمحاتالستار.عبد.الحلوجي-5

."878-!صا.التميمالعالم

-87"-
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الإسلاميوالفكرالمسيحيالفكربينالحضاريةالمطت

نأبعدلاسيما،السنينمرعلىالمكتبةهذهأهميةازدادحال،أيةوعلى

اليهاوامتدتكبير،بشكلمجموعاتهافنمت)البروكيوم(،الكبرىشقيتهااحترقت

معبدأورقةفيتلقىوالدروسالمحاضراتاصبحتحتى،العلميةالحركة

.(")المكتبةتقعحيثبهالملحقةالغرفوفيالسيرابيوم،

.(8)العالممكتباتأعظممنالإسكندريةمكتبةكانتوهكذا

ومامصيرهاعنأمافج)فى(ةكلمنالباحثينكعبةالكبرىالمكتبةوبقيت

منذترددروايةفهناكالنظر:وجهاتحولهاالهاختلفتالآراءتنازعتفقد،اليهآلت

قيصر()يوليوسأشعلعندماعرضآأحرقتالمكتبةأنتقولالميلاديالثانيالقرن

الحريقأنهوالآنالسائدالإعتقادولكنق.م(،48)سنةالمصريالإسطولفيالنار

البرديبلفافاتتمتلئوقتثذكانتوالتيالبحر،علىالمطلةالمخازنبعضألتهم

المكتبةاختفاءالمحتملمنأنهعلىذاتها،المكتبةيلتهمولمللتصدير،المعدة

بسبباووالإهمالالتبديدبسببذلك،الميلاديالثالثالقرننهايةقبلالكبيرة

وحوادثها)8(.الحرب

للصراعضحيةراحتقدالمكتبةهذهتكونأنالآخرالبعضرجحوقد

فقد،الرسميالدولةدينالمسيحيةأصبحتعندماوالوثنيينالمسيحيينبين

معقلبوصفهابتدميرها(الإسكندرية)أسقف(م2،4-385))ثيوفيلوس(أمر

العالمةقتلبحادثةأنتهىبلالحد،هذاعندالتخريبيقفولم،الهدامةالآراء

قادوهاالتي)ثيور!(،الرياضي)بنههيباشيا(-)هيباثياالشهيرةالرياضية

.25ص،وبرجاموما"سكند!سةمكتبتا.اللهعبدبنسعدالضبيعان.؟،،ص.القميمةا"سكندريةمكتبة،مصطفى.العبادي-8

.457ص.5ك.2مج.الانسانيةتاتمعالم..ج.5ويلز،؟262ص.4ج،العلمتاريخ!جورج.سارتون-2

الذهبي.الاسكنمريةعصر.نبيل.راغبة26مي،الاسكندريةحضارةفيمقدمة.الوهابعبدلطفي.يحيى-3

.6ه-55صص

لا!".،،أ"فى+هه!"4ءما8163*ه"8"*،صاه7،،!3!هل-369.

-!اك8-
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.والإسلامالهسيحيةبينالحضاريالتلاقحليوانرما+الاسكند!ية"الثاني"الفصل

حدأالمؤسفةنهايتهاوضعتولقد،ماتتحتىورجموهاالقياصرةمعبدإلى

.(")القديمةللعدرسة

الفلسفيش:الاس!ند!دشمدرسش:لالثأ

؟،الفلسفيةالإسكندرية"مدرسةبندعوهماحولالمؤرخونيختلف

إلىيشيرونوالقليلون،عابرةاشارةمجردولواليهايشيرونلامنهمفالكثيرون

للتيارات)متدادأالأحوالمعظمفييعتبرونهملكنهم،بالإسكندريةفلاسفةوجود

لبيئةالتأثيرببعضيعترفونتقديرأكثرعلىأو،التقليديةاليونانيةالفلسفية

هؤلاءعلىويونانيةشرقيةمؤثراتمنداخلهاتفاعلبما،الفكريةالإسكندرية

الىالإسكندريةفيالجديدةبالبيئةالإعترافهذايقودهمانبدون،الفلاسفة

.(8)الإسكندريةمدينةوهوالمكانذلكيحدهامتميزةفلسفيةمدرسةبوجودالإعتراف

الفلسفيةالمدرسةهذهبوجود)عترفواممنالمؤرخينمنقليلةقلةأنورد

المدرسةهذهطبيعةحولأيضأبينهمإختلفواهؤلاءولكن،الإسكندريةمدينةفي

عنيتحدثمنأولأ:فهناك.ينتمونفكرياتجاهأيالهاليفلاسفتهايكونومن

ماعصرالهيلنستي،العصرفييسمىماروافدأحدوباعتبارهاالإسكندريةمدرسة

)فريدركهؤلاءومن،المحدثةبالأفلاطونيةالكبير(،و)الإسكندر)ارسطو(بعد

أخرىفلسفيةمدارسخمسةعنللفلسفةتاريخهفييتحدثالذيكوبلستون(

يعتبرالتيالسوريةالمدرسةهي:)أفلوطين(مدرسةغيرالمحدثةلللافلاطونية

الشخصيةهو())يديسيوسيعتبرالتيبرجاماومدرسةأعلامها،أبرز)باميليخوس(

والمدرسةأعلامها،أهم()برقلسيعتبرالتيالأثينيةوالمدرسةفيها،الرئيسية

2-

ح8هله"ة6ط+4ءكا38الأ68لاء68.!.،7،.

.85-،4صص.المكتباتتارزالفرررهيسيل،ة43-38صص.2ج.الكنيسة،باءموسوعةفرج.عادل.حي!سلاعبد
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الاسلاميوالفكرالمسيحيالفكربينالحضاريةتال!يلا

و)يوحناو)أمونيوس(أعلامهاأهمهيباشيا(-)هيباثياتعتبرالتيالإسكندرانية

ويمثلهااللاتينيللغربالمحدثةالأفلاطونيةوأخيرآو)أولمبيودورس(،الفيلويوني(

.(")(فيكتورنيوسو)ماريوس)خيلقيديوس(

حديثالفلسفةالإسكندريةمدرسةعنالحديثأنيعتبرونمنثانيأ:وهناك

وفلسفةأثينا"فلسفةبينهؤلاءأحدنظرفيالتمييزيجبحيثممكنأ،أمرآمستقل

فيللفلسفةمرحلتانفهناك...الإسكندريةومدارسأثينامدارسبينأو،الإسكندرية

.(!)"إسكندرانيةهلينستيةومرحلة،أثينيةهلينستيةمرحلة:الهلينستيالعصر

دونالمؤلفاتلهاويفردونالإسكندريةمدرسةعنيتحدثثالثفريقوهناك

بوضوحيميزونلافهم،الفلسفيةالإسكندريةلمدرسةالدقيقالمعنىعنيتساؤلواأن

)الموسيوم()9(.معهدهاأوالإسكندريةمتحفوبينالفلسفيةالإسكندريةمدرسةبين

المبرراتوقدمواالفلسفيةالإسكندريةمدرسةعنتحدثوا:رابعفريقوهناك

فييسمىماعنتحدثااللذان(وسيمون)فاشروهؤلاءومن،لذلكوالتاريخيةالعقلية

منكانافقد،(الإسكندرية)مدرسةعنوانتحتالمحدثةبالأفلاطونيةالأخرىالمؤلفات

.(4)المؤلفاتلهاوأفرداالإسكندريةفيمتميزةمدرسةبوجوداعترفمنأوائل

الإسكندريةبمدرسةالمقصوديحددونالمؤرخينمن:خامسفريقوهناك

نبستهمامكانيةيرىلاقدفلاسفةإليهاينسبونولكنهمومذهبيأ،مكانيأتحديدأ

ح55اكع،ه*:*11ةفىا5+52ه"أاء955"،لأ!"1131،،*8،ح42-ميهكاول(لأع"همملا3لأ:،9ء2).\،ه1.1!!!.912،

22!ةحهاهى(ء*.ول،أة+ءاخه5،ه"أ15مح"ه،لأ7ه10،،!.225.

.5ك.2مجفىلانسانية.تاررمعالم5.ج..ويلز.ة63-6صهصالاسكنمرلهة.مدرسةخم!اتلتمهيد.نجيب.بلدي-2

.457ص

"،5،،ع3:،أة5اأهسءلط!!*416،اول6*8*4فىنيء+ء2حد!ع(!53فىة:،،)مهو1،ك.ا1،؟!!.،ثل!-،مهة

.60-55صص.الذهبيالاسكخدريةعصر.نبيل.راغب

الاسكندريةمكتبة.مصطفىالعبالي.ة43-38صص،2ج.الكنيسة،باءموسوعةلهرج،عادلالسمى،عبد-4

ومابعدها.35ص.القميمة

-ه،لأ-
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.والإسلامالهسيحيةبينالحضاريالتلاقحفيوأثرماالاسكندرية5"الثاني"الفصل

بقوله:الإسكندريةبمدرسةالمقصوديحددونالذينهؤلاءومن)أبرقلس(؟مثلإليها

بمدينةنشأتهارتبطتالذيالفلسفيالتيارعلىالإسكندريةمدرسةإسم"يطلق

و)أبرقلس(.و)أفلوطين()أمونيوس(هيفيهالأسماءأهمكانتوالذي،الإسكندرية

فقد،فحسبالمكانيالتحديدهوالأصلفيالتسميةهذهمنالمقصودأنورغم

يعيمث!والمالذينالفلاسفةمنكثيرآأنبدليلأيضأ،المذهبيالتحديدتعنيأصبحت

.(")إليها،ينسبونضئيلةفترةسوىالإسكندريةفي

:(الفلسفيشالاسحندريشلمدرسشالعامشالخصانص"،

الرو3:وصوفيشالإتجاهعلميشيينالم!ج-ا

كمقرالفكريةحياتهابدأتقدالإسكندريةأننذكرأنلنالابدالأمربادئفي

العالممنخاصةمكانكلمنالعلماءإليهاوفدفقدصوب،كلمنوالعلماءللعلم

مثلالإسكندريةإلىينسبونمنهمالكثيرونوأصبحو)ستوطنوها،اليوناني

.(9)بالإسكندريالملقبالشهيرالرياضياتعالم(8))إقليدس(

)مصر:.للكتابالعامةالمصريةالهينة.مطلأف!وطين.الرابعةشساعيةترجمةبهاقدمالتيالدراسةلهؤاد:زكريا.-،

.22ص.(م"970

الملمية"ق!يدس(رحلة.(الهندسة)ابيبلقب.يوناني!ياضياتعالم.(م.ق300)سنةولد:الاسكندري)قليدس-2

تاريخفيتاثيرأا!ثرالكتابومو)العناصر(بكتابهاشتهر.(الأول)بطليموسحكمايامفيالاسكند!يةفيكافت

الهندسة-المخروطيالقطع-)المنظور!عديدةحقولفيايضأالمصنفاتبعض)اقليدس(أنشا.الرياضيات

وغيرما.عداد(اينظرية-الكروية

وما5ص.(م،980)أوكسفورد:اوكسفورد.جامعة.مط.اليقينفقدان:الرياضياتمورشى:،كلنينظر:ل!تفصيل

بعدماةوما،صه.2ج.(م،98،:)نيويورك،دوفرمكتبة.مط.اليونانيةالرياضياتتارر!:.لتوماسهيث.بعدهاة

.(م،994)بيروت:،العلميةالكتبدارمط.،الرياضوالمنهجةفس!غلابين)ق!يدسمحمد:محمدكامل.عويضة

ها.بعدوما8هص

ومابعدها.29!ا."ج.والعحالكنيسة"جلهجمينوا.؟"05-82!ا!ا.4ج.العلمتاريخ.جعي.سارتون-3

-"و"-
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الاسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضاريةالعملات

الحسابعالم)أرشميدس(منهمالعلماءهؤلاءمنالكثيرونإشتهروقد

فيطويلةمدةمتحفهافيوأقامالإسكندريةمدينةزارالذيالشهير،والميكانيكا

العالمالساموسي(و)أريستارخوسالميلاد؟قبلالثالثالقرنمنالثانيالنصف

قبلوذلك،الشمسمركزيةإلىتوصلوالذي)ستراتون(،علىتتلمذالذيالفلكي

.(")أنرقعشربثمانية()كوبرنيكوسزمن

مشرفآكانالذيوالفلكيالجغرافي)اراتوستين(أيضأالإسكندريةعلماءومن

.(!))سوتر((الأول)بطليموسعصرفيالمتحفمكتبةعلى

وافر،علميبنشاطقاموافقد،الإسكندريةفيوالتشريحالطبعلماءعنأما

،،عاديةغيرالدينيالتعصبعنبعيدةبحرية5العلماءتمتعالتشريحمجالففي

)هيروفيلوسهما:التشريحعلمفيعظيمتينعبقريتينوجودعلىساعدماوهذا

امثالمنغيرهمامعقدماوقداليوليسي(،و)أرازيستراتوسالخالكيديسي(

الإسكندريةمنو)يوديموس((الكوسيو)براكساجوراسكاريستوسمن)ديوكليس(

حتىسبقوهمالمنتتوافرلمالتيالتشريحيةبالإنجازاتيكتفياولم،مذهلةأعمالأ

فيتخصصهمأنحيثالكثير،الطبيةالإنجازاتمنأيضأقدمابلالأبقراطيين،من

على،ملموسةنتائجإلىيؤديالتشريحيالبحثأنمن"يتحققونجعلهمالتشريح

."!)،بالغموضمليئةلطبيعتهاتزاللاكانتوالعلاجالأمراضدراسةأنحين

علماءيدعلىالإسكندريةفيلهشاملتجديدحدثفقد،الطبعلميخصفيماأما

.(5)()هيروفيلوستلميذو)أندرياس((القوصيو)فيلينوس(الإسكندري)أبلودورسأمثال

836صص.،ك.3ج،8مج.(م،98!)بعروت:،الجيلدار.مط.بمرانمحمد:ترجمةلهحضارة.قصةول:.ديورانت-"

.73صا!بر.لاسكندرمنمصرهـأيدرس.بل!ة،39-

.27-25ص.صلاسكندتحضارةفيمقمعة!وهاب.عبدلطني.بحد؟249ص.4جطعح.تارر.جورج.سارتون-2

.3،-و5صصوحضلرتها.لاسكندريةتاونلهونر.عب!لهسيدسعم.8هو-،صكحص!جفىلهحظركل!ةود!تليور-3

والهرطتالبطعمةعصريكلمصرتاهم!اليسر:امولهرح.؟253-248صص.4ج،لعلم.تات.ج!وجسارقوت-4

.49صموثم(.2)ممس:ولاجتطعية.لانسايخةوطبحودلطرلات!م.!م

-!89"
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،والاسلامللسيحيةبينالحضاريالثلاقحلواثرهاالاسكندرية5ءالثانيمفصل8

العلوممجالاتمختلففيالمتخصصينالعلماءأسماءمنالكمهذااننرى

قد)الموسيوم(أنيؤكد،ذكرناهمالذينوالطبالتشريحوعلوموالطبيةالرياضية

فيضخمةعلميةنهضةبناءفيالهامةالعلميةانجازاتهمخلالمنساهم

طويلأ.تدملمالبحتةالعلميةالنهضةهذهولكن،الإسكندرية

هدرسةقامتالميلادقبلالثالثالقرنأواسط"منذانهأعلاهرأينايدللوما

والشفاء...العلاجبطرقشيءكلقبلوتعنىالعلميةبالأسسالإهتمامتهملطبية

العلميةوالدراساتالطبيةالدراساتبدأتالميلادقبلالثالثالقرنأواخرومنذ

مبدأإلىيرجعونالأطباءوأخذ،خاصبوجهالرواقيةبالفلسفةتتأثرعامبوجه

فكرةإلىعندهميرجعكانوالذي،(")الرواقيونبهقالالذي(حح*حاد!*-)الروح

الذيهوالروحهذا،العالماجزاءجميعفيوانتشارهالعالمفيالإلهيالحضور

مدرسةبالإسكندريةتكونتولذلك...كاملةوحدةأجزائهبينويحققالبدنيحيي

الميتافيزيقية،الفلسفيةالمبادئوبينالعلميةالدراسةبينتجمعتوفيقيةطبية

.(!)،الميلاديالثانيالقرنفي)جالينوس(عصرحتىكذلكالأمراستمر

طبيعةفهمفيالروحمبداإدخالفيتمثلجديداتجاهسيادةيلاحظوهنا

بصوفيةالإتجاهعلميةاختلاطثمومن،البحتةالعلميةالنظرةمنبدلأهالإنسان

بمدينةالكتيومي()زينونانشاهاالتيالكبير8الفلسفيةالمدرسةى!عالرواقيةلفظيطلق:الرواقية-الرواقيون-،

المظالاهلأوهمواقاصحا*اوالراوقيوناسمالمدرسةمكلكانصارى!عويط!قالميلاد.قبلالثالثالقرناواكلاثينا

وقد،الزمانمرى!عتطهـرتوقدالينابيعمتعددةنظراتة!مجهووانماواحد.رجلصنعمنليسلهمذهيوت

الرواقيةوعصر.الوسطىالروالهيةر!عو.القديمةالرواقيةر!ععصور.للانةالىالمذهيهذاتقسيمي!عاصطلح

المتاخر8.

؟80-8صص.(م8979)ب!ررت:.5ط.القلمطر.مط.طيونانيالفكرخريقلهرحمن:عبد.بدويينظر:للتفصيل

فهمي:لسعدحنا.؟8ص،(م،959)الظهر8:والنشر.والترجمةمتاليفدجنةمط..الرواقيةالفلسفة:عثمان.امين

.96!ا.(م8928:س!م).اليوسفية.!ص.الفلاسفةتال!

مكتيةكلالعلمنشكحنا.سميرصالق.؟46-45صصالاسكنمرية.مدرسةلتا!تمهيدنجيم!..ي!لب-2

.7973-لهقسة.ساصلاسكنمر!ة
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الاسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضاريةالضلات

تأثرهمالىبالإضافة،الأصليةالإسكندريةالشرقيةالبيئةمناكتسبوهاالتي،الروح

أيضأ.شرقيةجوهرهافيكانتالتيالرواقيةبالمبادئ

وكانأصلها،فيآسيويةكانتالرواقيةالعقيدةمنكثيرةعناصر"أنحيث

مناوليةواحدةمرحلةالاجوهرهافيالرواقيةتكنولمخالصأ،ساميأبعضها

.(")الهللينية"الحضارةعلىالشرق)نتصار

لديهاتحدالذيالفيلسوفالعالم)جالينوس(منبدايتهيلاحظالذيالتحولهذهأن

عمومأالعلميةالدراسةفيجديد)تجاهظهورإلىأدىللنظر،لافتبشكلبالفلسفةالطب

وذلك؟المنطقيالطبيبالتقليدسميالإسكندريةمدرسةوالىإليهيعزىخصوصأ،والطبية

خصوصأ)8(.والمنطقيةعمومأالفلسفيةوالدراساتالطببينحدثالذيالمزجالى)شارة

علميةميادينفييلاحظبلفقط،الطبيةالدراساتعلىالتحولهذايقتصرولمهذا

الفلسفيةبالنزعةالتجريبيةالعلميةالدراساتأيضأفيهامتزجتالذيالكيمياءعلممثلاخرى

مبادئعلىناحيةمنقائمة-العصرذلكفي-تعاليمهاكانتفقد5واحد:آنفيوالدينية

القديمالكيميائيعندفالمهم،أخرىناحيةمنالسحرالىومتجهة،غامضةميتافيزيقية

تحويلوهوعام،بوجهالعملهوالمهمطنما،المنظمةالتجربةولاالنظريالبحثهوليس

الىالوضيعةوالمعادنالموادتحويلخاصبنوعوهوبينها،فيماالمختلفةوالموادالمعادن

.(9)فضة،أوذهبإلىأماتحويلهاخاصوبوجه،نفيسةوجواهرمعادن

عندوجدالإسكندريالعصرذلكفيالفلسفي-الكيميائيالإتجاههذاونجد

أهمهاكانالميلاد،قبلالثانيالقرناثناءمؤلفاتعدةكتبالذي(المصري)بولس

.(4)(والتصوف)الطبيعةبعنوان

."9ساه.!افى!8الحضارقصةول.لهم!رانت-،

ة93ص.(م،9!5:ر!م)الممارف.طرمط.،مهرانمحمد:وتعليقثرجمة.العربيالمنطقثطورنيقولا:ريشر.-2

جامعةمط..العربيالمنطقنشاةلهيوأثرهالاسكندريةمدرسةلهيالمنطقيالطبيالتقليد!هص:اكرم.حسين

يعدها.وما42ص.(م،99،)الخاهر8:الظهر6!

.5صه!الاسكنمريةمدرسةلتاتتمميد.ي!جنطصي،-3

.5،-5صهص.12سكنمرمةممرسةلتاتكمهي!.فجيب.بلديينظر:-4
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،والاسلامللسيحيةبينالحضاريالتلاقحلواثرها+الاسكنصرية،الثاني"طفصل

والتجاربالملاحظاتبينأنصارهيجمعالذيالإتجاههذا)متدادوجدكما

مؤلفعندالغامضةوالميتافيزيقيةالسحريةالإدعاءاتوبينالساذجةالكيميائية

فيهاولدالتيمصربينمتثقلأالميلاديالثالثالقرننهايةفيعاشالأطوارغريب

حواليألفانهقيلالذي)زوسيوس(،هووعملهعلمهفيهامارسالتيروماوبين

بقضاياالدينيةالصوفيةالإدعاءاتفيهاتختلطالكيمياء،فيكتابأوعشرينثمانية

)رتباطأترتبطالكيميائيةالمهارةانمثلأ:عندهوجدحيثةغامضةفلسفيةأوعلمية

مجردكونهعنيزيدلاعندهالكيميائيالعملوأن،(الباطن)الدينأسماهبماوثيقأ

.(!)والقداسةالحكمةمراتبمنعظيمأحدأفيهاالمريديبلغخلوةفي(1))الرقا(تلاوة

القضاياوبينوالدينيةالصوفيةالإدعاءاتبينالخلطهذاوراءيكهمنوربما

استوطنواوممنالإسكندريينمنالعصرهذاعلماءتأثر،الغامضةوالفلسفيةالعلمية

فتلك،والتصوفوالدينالفلسفةمنمزيجوهي)فى(،الهرمسيةبالتعاليمالإسكندرية

.(4)الإسكندريالعصرفيازدهرتمؤلفاتتحويهاالتعاليم

ورقياةرقيأرقاهرافيفهو!رقيةفرقانياسترقيته:وتقول)رقا(.وجمعها.معررفة.8الموذ:()الرقية:الرقية-الرقا-،

عوذته.فيونفثعوذاذاورلهيارقي!الراقيرقا:يقالرقا،صاحب:رقاهورجل

.،42صالمنير.المصباح،الفيومي؟254ص.الصحاحمختار،الرازية332ص.،4جالعرلهلأ.لسانمنظور.ابنينظر:

لأأكي83ة6:س*!7،15ا!هة4")،!3*+"3ة!+فىأ5،ء1(!+3ة8:،اله،70ه10،،!!4!-274.

التعاليمي!عانرتوالتيلهعظحة(.)اسكث)هرس(لهيينسبمنحولكتا*منمستق!ة.وف!سفيدينيدي!ققالهرمسية:-3

منمستقىانهلهتق!يدهذا.لهروعموالاصلاحالنهضةعصريخلالالعواملاهممنتعتبروالتيكبير.بشكلالنربيةالباطنية

الأليان.بقيةتطورتومنهالغابرالزمنكلللانسانأعطىحقيقيواحدلاهوتبوجوديؤمنالنيالمبد(وهو،قديملاهوت

ا!سحربعالميهتمونالع!ءجعلتمما!بالطبي!ةوالتحكميح!علاالفكرونموظهورلهيكبيربشكلاثرتلهاهميتها

لهيالهرمسيةبرزتلهتجارب.طرشعنططبي!ةامتحانعلىبطقدر8اعتتوالتي.والتنجيملهخيمياهمكلومؤثراته

ينظر:ل!تفي!يلالمحشة.واملاطونيةوطننوصيةالأولىالسيحيةمعبالتوازياشاخرةلهقديمةالعصور

ح،لأ"5!.+ه"أمه:+60!64!!لاأا4ء+*"له"ء!هاول*مىفي!ل،51!*8*4،4ء"،3ص++مر!"("ء"

*ه3ا!:2و!44ء4ةال"ا"3!*348"ء!د!ه!4"06،ء*!ك"".+آ8ل8*ماأةفىء،،،اال!8*!*ما(!ه:

"!هلة!ج،4-،!لهفى-!هة*+!!ي"+*بملأر.:!ك*ء!،،*6لكانا50.!4"+"ء"حله!ا"!ل!ك(3لا8:لأ

،"هـ".!د!

ة5،صا!م!كنمرية.مدرسةلتاتتمهيدنجيمي.بلي.-4

3+(ألق!":*ء7ءا8:"8ء(+اهني*فىفى"س!3ء*.،!هق،"هل87هحل،.!كث،
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الاسلاميوالفكرالمسيحيالفكربينالحضاربةال!ملات

الإتجاهعلميةبينالمزجهذاقوامهاجديدةفكريةبيئةأنلنا،تبينتقدممما

بالإسكندرية.ونمتولدتقدللعالمالغامضةالميتافيزيقيةوالرؤيةالروحوصوفية

التوفيقيش:النظرةةسياد-ب

المتناقضاثبينالتوفيقنزعةسيادةالإسكندريةالفكريةللبيئةالدارسيلاحظ

اليهوديالدينبينالتوفيق،واليونانيةالشرقيةالأديانبينالتوفيقمحاولاتيجدإذ

وبينو)زدهارهظهورهحينالمسيحيالدينبينالتوفيق،اليونانيةوالفلسفة

الفلسفة.

أهللدىسواء،الإسكندريةفيوازدهرتطهرتقدالتوفيقيةالنزعةهذهأن

للمواطنفبالنسبة:متباينةلأسباباليونانالمستوطينلدىاوالأصليينالبلاد

بصنوفوالمليءالممتدالقديموالتاريخالشرقيالتراثصاحبالمصريالإسكندري

هذهمعبالضرورةيتفاعلأنعليهكان،والدينيةالأخلاقيةالحكمةمنمتعددة

الفكريةوتقاليدهبترافمتحديآشامخآأمامهايقفوأن،الجديدةالوافدةالثقافة

والعلم،بالدينوالدينبالفكر،الفكريواجهأنالاأمامهيكنولم،الدينيةومبادئه

الأديانغيراليونانيةوالأديان،المصريالفكرغيراليونانيالفكركانولما،بالعلم

يتلمسأنعليهكانفقد،المصريةالعلومعنمختلفةاليونانيةوالعلوم،المصرية

ماعلىاليونانيينعننقلهفييركزأنعليهكانأي،اليهبهأتوافيمامصريته

.(")الأصيلةالفكريةروحهمعيتفق

وبالعلميةجانبمنالتجريديةبالنظرةتميزهرغماليونانيالفكرانيخفىلا

فجرمنذاليونانف!تصالفيهاةشكلاشرقيةعناصرآخر،جانبمنالموضوعية

برسزورموكالةمط..واليونانيةالمصريةمفلسفةلهيلراسات-القميمةللفلسمةجديدثارر*:مصطفىالنشار.-8

!عدها.وما93ص،(م9928)الخامر6:.للاعلام

-،9-هـ
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.والاسلامالهسيحيةبينالحضاريالتلاقحلواثرهاالاسكنمرلة80الثاني"طفصل

و)فيثاغورس(ف)طاليس(؟احدمنشكمثاريعدلمالقديمةبمصرفلسفتهم

ناوالمعروفالكثير،ونقلواعنهاوزاروهابمصر)تصلواو)أفلاطون((و)ديمقريطس

الذيو)أفلاطون(،الشرقيالتقليدحسبديانةوزعيمفيلسوفأكان)فيئاغورس(

.(")الدينيةتقاليدهوعظمالشيسقبسبقاعترف

الشرقيةالبيئةهذهمعيتوافقانعليهفكان،اليونانيالمستوطنجهةومن

الإشتراكمواطنعنالآخرهويبحثأناليونانيعلىوكانفيها،حلالتيالجديدة

منيحياوجدهالذيالمحليالفكروبينيحملهأتىالذيالفكربينوالإلتقاء

الديانةازدهاروفي،اليهوديالفكروطهورالهرمسيةازدهارفيمتمثلأجديد،

سواء،المنزلةالدياناتأصحابمواجهةفيبهااتباعهاوتمسكالقديمةالمصرية

.(8)المسيحيةظهوربعدالمسيحيينمنأواليهودمن

هويحاولأنالإسكندريةاستوطنالذيالأصلاليونانيالمفكرعلىكان

الروحهذهوبين،العلميالإتجاهذوالمجردالنظريفكرهبينالتوفيقالآخر

يعتزأنالآخرهوعليهان.عريقودينيوعلميفكريلتراثالحاملةالشرقية

افكار)حياءمنأكثريعنيالحالةهذهفيالقديميكنولم،اليهويعودبالقديم

فلسفتهمافيالروحيالإتجاهذويمنوأنهماخاصةو)أفلاطون()فيثاغورس(

.(9)اليونانيةالفلسفةفيبهوالمتأثرينالشرقيالتراثحملةومن

القديمبينالتوفيقعلىفيها)عتمدواقوفيقيةفلسفاتقدمواوقدهذا

فلسفةقدمواالجددفالفيثاغوريون؟فلسفيةأوعلميةأصالةيدعواولموالجديد،

،-3+"لافكاء"*ء1876"ةء!4"*36+++3أفى+!،ةاء.7ه0،10ء!.،4"،!"

بعدها؟وما93صالغديمة.ةنس!ف!لجديدتاى.مصطفىالنشار.-2

3!ألامخه.*76ع51(ة5!4"*ء3"!7هط،.!!.،4"هـ،.

القديمة.الاسكنصرلةمكتبةلهيالعلمنشاةحنا.سميرصالق.:42،-4،5ص.8ح.العلمتار!.جورج.سارتون-3

.805-"03صص
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الاسلاميوالنكرالهسيحيالفكربينالحضاريةالضلات

و)أرسطو()أفلاطون(آراءالقديمة()فيثاغورسآراءجانبالىوجمعتوفقت

.(،)لرواقيةوا

كانالتيالأورفية،الديانةتقاليدببعضالآراءتلككلمزجواأنهمعنفضلأ

الروحمراقبةبضرورةآمنواحيثعقائدها،فيمجددأالقديممعلمهم()فيثاغورس

جمعوافقدثمومن،الخالدةللحياةمستعدةتكونحتىالدنياالحياةفيوتطهيرها

الذيالحماسوبينبهاوالإيمانالقديمةالعقائداحترامبينالجديدةفلسفتهمفي

علىمنصبأفيهالإهتمامجلكانوالذي،عايشوهالذيالعصربفعلعندهمتولد

.(8)الروحيةوالحياةالخلقيالإصلاح

الشرقيش:الروحوغلبسالدينيشالنزعششيوع-ج

النهايةفيعنهانتج،الإسكندريةالفكريةالبيئةفيالتوفيقيةالنزعةسادت

الشرقية.الروحوسيادةالدينيالطابعغلبة

الرياضيةالعلومهيكانتالفلسفةوعنالدينعنإستقلتالتيالعلومأنورد

وأن،اخرىناحيةمنوالطبالتشريحمثلالطبيعيةالعلوموبعض،ناحيةمن

الدينوبينالعلمبينالفصلهذاعنفشيئأشيئأتخلواقدالإسكندريةعلماء

تلكالىوجهتالتيالشديدةالإنتقاداتتلكالتخليهذاسببكانوربما،والفلسفة

هؤلاء)عتقدحيثالمتاخر،الإسكندريالعصركتاببعضقبلمنواربابهاالعلوم

.(!)،والتقوىالإلهعنالإنسانتبعد"انماالعلومهذهأن

البطالمةعهدفيالاسكخد!يةزكي.علي.بعدهاةوما58صيلاسكنرلة.مدرسةلتاسضتمهيد.نجيبب!س.-،

.32ساوا!رمان،

بعدها.وما229ص.2ح.والرومانيةطهلنصتيةطفلسنة-يلنلسفةتاتاميدبرهييص-2

."!ه!امسكند!ية.ممرسةلتاهمضتمبنجي"بس.-3

-"9،-
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،والاسلامالهسيحيةبينالحضاريالتلاقحليوأثرماالإسكندرية5،الثاني"الفصل

وعلم،الفلكعلمشأنكذلكأصبحبل،وحدهالطبعلمشأنهذايكنولم

الأولىنشأتهأنرغمالتنجيمأنومعروف،منجمينإلىالفلكيونتحولفقدا!كيمياء،

المصريينالكهنةأنالمرجحومنمصر،إلىانتقلأنهإلاوفارسآشوربلادفيكانت

.(8)(")(هرمس)الإلهوبالأخصآلهتهمإلىونسبوهالبدايةمنذالعلمبهذااستأثروا

نفسهةالطبعلمعلىالتاثيرإلىالعلمبهذاالأمرانتهىوقدهذا

بالعلموثيقةعلاقةالأعلىالعالمفيالسائدينوالتنافرللتعاطف"فأصبح

علىتقتصرلمأنهاحيث،عمليةطبيةمظاهرالعلاقةتلكواتخذت،الأرضي

والأجسامالنجمبينأيضأتقومأصبحتبلبه،المتأثروالإنسانالنجم

.(!)التأثير،فيلهوالمشابهةالمشاركةالأرضية

تعني،المختلفةالعلومهذهعلىجرتالتيالتطوراتتلكأنتبينتقدممما

النهايةفيتغلبتقدوالصوفيالدينيبطابعهاالشرقيةالروحانتعنيماضمن

الإسكندريةمدرسةنشأةبدايةفيبدتالتيالوثابةالعلميةالروحتلكعلى

العلمي.وازدهارها

وولدتأثرتقدالإسكندريةفيالعلومعلىجرتالتيالتحولاتتلكن)و

الملاحظومن؟الإسكندريةالفلسفيةومعهافيهاطهرتالتيالجديدةالفكريةالبيئة

والالهة)زيوس(الالهابنوهوالأغريقية.الميثولوجياشخصياتواحد.الأولمب!هةاشهرمنواحدهرسى:الاله-،

اليونانية.الأساطيرصورتهكماالآلهة!سولبمثابمة)مركوري(.كانب!سمالرومانعرفه.()اط!سالاله)بنة()ماب

والأوديسة.ةالالياملحمتيلي)هوممروس(ثعرعندتفاصيلهاوردتالتيحياقهسيرةتذكر

مفيد:العابد"بعدها؟وما"ص.الأوديسةهوميروما،بعدهاةوماصا"الاليانة،هوميروما.يخظر:للتفصيل

اساطم!:ا05غريبر.بعدها؟وما،صه!(م،987)دمشق:!دمشقجامعةمط..الكلاسيكيةالآثاركللراسات

ة83ص.(م،976:)عمانومفنون،اللقافةدارمنشورات.مطفريز.حسني:ترجمة.والرومانالاغرسق

!م"+!ا!!38عهة6".ه*8+52ح18فى9أ1601،،"ا8اه"ه8.!ا8،"ءاكا(*ه!ه34:،.)ك!9!.،ه"

2-3!أ!لءنكاآ.**ء61ه"أه*1،4،ح3!!""8+،!ن"فى+7هط،.!.ء"8-،0،5

ة8!و-99!صصاالاسكنصرلهة.مدرسةلتا!ضتمهيد.نجيب.بلدي-3

36،،!ل8"!س5*ءاء87!ن400!"!ء+!"3أ8+هـف8+صلا7،.!!98"،0،5

-99"-
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!سلاميوالفكرل!سيحي،لفكربينةهل!فحطالضلا

الهرمسيةبالمؤلفاتيختصلاعامبوجهالشرقيأوالمصريالمظهر،هذاأن:

.(")ذاتها،الإسكندريةوخارجكله،العصرمؤلفاتفيموجودهوبلوحدها،

إلىأدىشرقيةروحأاكسابهانحواتجهالعلومعلىتطورمنجرىماان

"امتصاصلدرجةبالدينالفلسفةاختلطتفقد؟الفلسفةعلىمثيلهجرىتدهورها،

واصولهابحقانقهاللإعلامطريقأوالوحيالديناتخاذهاحدوالىلهاوالوحي

.(8)،والأصولالحقانقتلكعنأيضأوللبحث

مصرمن،الشرقمنجاءواقد"الإنبياءن!فذلكفييخفىولا

بالشرقيعتزونالعصرهذاوفكتابوالهند،وفارسالعربوبلادوفلسطين

ربطهامنأعظمتدعيمأكلهاوالفلسفةوفلسفتهملآرائهميجدونولاوأنبيائه

.(9)،وأنبيائهبالشرق

بالمزجتميزجديدأ،طابعأالفلسفةاكسابالىأدىهذاكلأنهنا،لناوتبين

الفلسفةباختلاطتميزكما،خالصشرقيهووماخالصيونانيهومابين

والوحي.بالدين

الاسحندريتن:مدوسشفى"العلوم-

فيبارزأدورأ،والأبيضا!أسودالبحرينسواحلعلىاليونانيالانتشارلعب

اهتمامهمعواملمنعاملأوكان،الأخرىبالحضاراتاليوناناتصالمجالاتتوسيع

اتصالهابحكمالعلومهذهمنهائلبكمتزخرفنجدها،والنقليةالعقليةبالعلوم

ومنها:،هيلينيةغيربمجتمعات

.99ص.ايممكند!لهةمدرسةلثال!سهطنجس..بلدي-"

."03-99!هص.ء!دنك!م!رسةطى.نعي"تمه!دلتال!-2

3*"!ك":*"761(أ5،")اء"*!!هـء"7*ء،.ه!،"-20.

-مو!-
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.والاسلامسسيحيةفيالحضاريلهثلالهحلواثرهاالاسكنرية5،لطني،"لهفصل

التات:علم"

يعتقدالذي،اليونانيالتاريخيالفكرفيبعد،فيما،اكك!اضحلاالاتصالأثر

غيربمجتمعاتالإتصالبتأثيركانتانما،الرائعةالعميقةابداعهصوربعضبان

لهمدافعأشعوبهاوطبيعةالأخرىالبلادعلىالتعرفنحوتطلعهموكانةهيلينية

.(")عندهم)التاريخ(دمنطلقأذلككانثمومنماضيها،علىوالتعرفلدراستها

التاريخيةالكتابةمؤسسق.م(،546عامحوالي)المولود()هيكاتايوسيعد

أسماهوالبشريةالطبيعيةالجغرافيةفيكتابأوضعفقدوراندها،اليونانعند

المعاصرالتاريخعنفضلأتخص،تاريخيةمعلوماتوضمنه،(العالم)خريطة

.(8)رصووآشورفارساهمهاأخرىبلدانأأيونيا،لوطنه

زارواالذينوالفلاسفةالمؤرخينمنسبقهمنمنهاجاتبعقداتويبدو

وتفوقهاالمصريةالحضارةأصالةعلىاكدفقدو)أفلاطون(،)هيرودوت(مثلمصر

.(9)الإغريقيةالحضارةعلىالواضحوتأثيرها

بداياتتتبع)هيكاتايوس(ان()ديودوروسيقولالكتابمنالأولالقسمففي

أصبحاواللذانوالقمر(،)الشمسطيزيس()أوزوريسيدعلىالمصريةالحضارة

للكتا*.العامةالمصرلهةلههينةمط..المطيعيلس:ترجمة.الاغريقعندالتاريضالفكرارنولد:.توينبيينظر:-،

-)الاسكندرية:-.الجامعية،لمعرلهةدار.مط.والتافىالتار!.بيوميمحمد.مهران؟2،ص.(،995)القاهر6:،2ط

الحداثة.طرمط.العبارككا.الحميدعبد:ترجمةالتار!.علم:.جهرنشو.:.جهرنشو،ة،06-،05صص.(8992

.28ص"("98ـه:)بيروت

)القامر8:،2طوالنشر.والترجمةالتالي!لجنة.مط.خليلبكيرمحمد:ترجمة!التاتلهكر8:ج.ر.كولنجوؤ-2

مى،(،9ـه6)بمررت:.المربيةطنهضةدار.مط.ضي!اتلاالبحثمناهجلهيمقدمة:حسان.حلاق؟73مى.(،96!

ة240-236مى

33ه!آ!7.:5،،يه*8ءا!له+ه!4!*(*ء!ه3،:،42909724*ة

.34صصوحضارثها.الاسكند!مةتالضا!ؤ.عبدالسيد.سالم

.8حلهعليكالضجورع.س!غن.ة48-47صميالاسكنمرية.م!رسةلتاق!تمهيدنجسءيلى.-3

.389-384صص

-،80-
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الاسلاميوالفكرالمسيحيالفكربينالحضاريةالضلات

نهرمنابعحولفيدورالثانيالقسمأما.المصريةالآلهةوأشهرأهمبعدفيما

.(")رصمفيالحياةعلىوأثرهالنيل

ويعرضمصر،ملوككتابهمنالثالثالقسمفي)هيكاتايوس(ويتتبع

بينوالخلطالزمنيبالترتيبالالتزامعدمعليهاخذوأن)نجازاتهم،لبعض

للمعلوماتنتيجةيأتيهذابحثهبانقولهرغم،المختلفةالأسراتملوك

باللغةإلمامه)مكانيةايضأيبرزمما،المصريةالسجلاتمناستقاهاالتي

خاصةللمدنوصفههوالقسمهذافيهناالمهموالشيء،القديمةالمصرية

والإهراماتوالرامسيومطيبةفي(آمون)الإلهكمعبدالمعابدوبعضهطيبة

.(8)الثلاثة

بالتحليلالمصريالمجتمع)هيكاتايوس(يتناولوالأخيرالرابعالقسموفي

المصريةالعاداتوبعض،الملكيةبالسلطةوعلاقتهاالساثدةالقوانينناحيةمن

العقليةمعتتفقلاقدالتيالعاداتهذهويبرزمثلأ،الحيواناتكعبادة،المنتشرة

تكونوالمصريينالإغريقبينحضاريةمقارنةبعقدكتابهوينهي،الإغريقية

."!)والمصريونمصرصالحفينتيجتها

منوغالبأالدلتاشمالمنمصريأكاهنأكانفقد(السمنودي)مانيتونأما

المصريينمنعرفنامنأقدممن)مانيتون(يعدبالسمنودي،سميلذاسمنود

الأول()بطليموسعصرأواخرفيظهرأفويبدو،اليونانيةباللغةكتبواللذين

عنكتابأو؟طب)فيلادلفوس(،(الثاني)بطليموسعصرفيواشتهر)سوتر(،

مصر.تار!-الطلمكار!ةع!سوممصد:انورزناقي،؟369-366صص،4جالعح.تات!جورج.سارتون-8

.43-42صص.8جد.ت(.:م.د).العربيةالكشدارمط.

)القاهر8:!.مط.دالاسكنصري.الأدب.حمديمحمد)براهيم،؟388-384صص.،جالعح.تار!،جورج.سارتون-2

.66-46صاصاد.ت(.

.49-48صص.الاسكندريةممرسةلتاءثمهيدنجيي.بس.-3

-!5!-
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"والاسلامالهسيحيةبينالحضاريالتلاقحلوانرهاالإسكندرية5ءالثاني+طفصل

ق.م(،360)(الأول)نكتانبوعصرنهايةحتىالعصورأقدممنذالمصريالتاريخ

.(")الفرعونيةالثلاثينالأسرةملوكأحدوهو

ب!قليمقورينةفيمولدهبسببالإسمبهذاعرف(البرقي)أيراتوسثينيسأما

الإسكندرية.مكتبةأمينمنصبشغلحيث،(الثالث)بطليموسعهدفيوظهر،برقة

فقد،المجالاتمنكثيرفيالنثرية)أيراتوسثينيس(وكتاباتاهتماماتتعددورغم

)ايراتوسثينيس(أنهويبدو،(التاريخ)علماي)خرونوجرافيا(بعنوانمؤلفأكتب

)الإسكندروفاةوحتىطروادةعلىاستيلائهممنذالإغريقتاريخيتناولكان

.(8)الأساطيرعنالابتعادعلىفيهوحرص،(المقدوني

الفلك:علم-2

يرتبطفهو،القديمةالإسكندريةمدرسةفيالفلكعلميخصفيما

منالأولالنصففيطهروالذيالساموس(،)اريستارخوسبأسمغالبأ

فيلامبساكوسمن)ستراتون(يدعلىتتلمذوقد،(م)قالثالثالقرن

أثينا)9".في(اللوكيوم-)اللوقيون

الشمس)أحجامعنكاملةرسالةالفلكفي)أريستارخوس(أعمالأشهرمن

عنتزيدبأنهاوالأرضالشمسبينالمسافةفيهاحددوالتيوأبعادهما(،والقمر

بدراسةيقومفلكياولكانأنهلهيحسب،(مرة،9)والأرضالقمربينالمسافة

.،ج،لعام.الحضاراتتار!.جانينيه.واوبؤاندريهايمارة369-368صص.4ج،العلمتات.جورجسارةلن.-"

اليسر.ابولهرح.ة،،ه-،08صصالعصور.عبرالاسكنمريةمجتمع،سالمرشيد.الناضوري؟4ـه9-488صص

.49ص.واليونانالبطالمةعصريفيمصرتاسض

قاريخالعزيز.عبدالسيد.سالم؟79-73صص.القديمةالاسكند!يةمكتبةلهيالعحنشاةحنا.سميرصالق.-2

ابراهيم:.جمعة؟25صص.الاسكندريةلحضار8مقدمةالوها*.عبدلطفي،يحيى؟35صوحضارتها.الاسكنمرلة

.76-34صص،(م،968)القاهر8:..طم.دالاسكنمرية.جامعة

.32صوالررمان.البطالمةعهدفيالاسكند!لهةزكي.علي.؟48صالاسكنمرية.ةس!دملتارر!تمهيد.نجيب.بلدي-3

-!5!-
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الاسلاميوالفكرالمسيحيالفكربينالحضا!يةالمملات

قامالتيالأولىاللبنةرسالتهجعلمما8السماويةالأجراموأبعادلأحجامنسبية

.(")بعدفيماالمثلثاتحسابعلمعليها

لآسياالجنوبيالساحلعلىقليقيةفيسولوككامن(السولي)اراتوسوعن

)أريستارخوس(فيهاظهرالتيالفترةنفسفيتقريبأعاشوالذي،الصغرى

امثالالإسكندريةشعراءبأشهر)رتبطأنهإلاق.م(،الثالثالقرنمنالأول)النصف

الفلك،لعلمتتعرضالتيقصائدهمنقيمتهو)ثيوكريتوس(!وتأتي)كاليماخوس(

بيت(730)فيوالأبراجالكواكبفيهايصفالتي)فينومنيا(،قصيدةواشهرها

(422)فيبالطقسالتنبؤطيسقفيهايصفالتي)ديوسيميا(،وقصيدة،شعري

(8)شعريبيت

(الإسكندري)بطليموسظهرفقد،الرومانيالعصرفيالإسكندريةفيأما

الىترجمالذيعول(،8*)ح3أكلة(س3)المشهوربكتابهالميلاديالثانيالقرنفي

والذي،()المجسطيإسمالعربعليهواطلق،العباسيالعصرفيالعربيةاللغة

شروقوأوقات،الأرضكرويةعلىوبرهن،الفلكيةالظواهرمنالكثيرفيهشرع

القمرية،والشهورالسنةطولمشكلةوناقش،السماويةالأجراممنالكثيروغروب

التيالفلكيةللأجهزةوصفأواعطىنجم،الألفعنيزيدمامواقعحددكما

مع)أريستارخوس(بنظرياتتأثرهمدىكتابهمنويتضح،ذلكوغيريستعملها

.(9)اهلتطويره

،!اس؟73مىا!بر.الاسكنمرمنمصرهـايمرس.بل.؟830-،،هصص.4ج،العلمتالشجهم!،سارتونه-،

.56ص.الذهبيالاسكند!يةعصر.نبيل.راغبة35-34صصوحضارتها.ا!كندريةتاتاسرفى،عبدالسي!

؟48صلاسكنصرية.ممرسةلتاتتمهيدنجيملأ!بس؟،96-،03صصلاسكنمر!.افب.حمد!محمد)براهيم،-2

ح53+.!ه!..ه"*!ا014":84!*ء!ه18634ءأفىفىها*ءأ(كل!هه+8(0*،8*:8("4!احه"!4!ه:،9494

ج،فى7.

الوها*.عبدلطفي.يحيى؟8،0هـ.9هـ-6صص.القديمةالاسكند!يةمكتبةفيالعلمنشاةحنا،سميرصالق.-3

.27-25صصالاسكنمر!ة،حضارةلهيمتدمة
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+والاسلامالهسيحيةبينالحضاريالتلاقحلواثرهاالاسكن!رلهة8.الثاني+الفصل

فيهرسموالذي)الجغرافيا(،كان(الإسكندري)بطليموسكتبأشهروثاني

أشمليعدكتابهأنالاوأخطاءقصورمنفيهاماورغم،القديمللعالمخارطةاول

قديمأ)1(.الجغرافيافيكتبما

:والحسابا!ينا!يملاوالهندسشعلم-!

الإغريقلدىو)هتماهأرواجألاقتالتيالعلومأكثرمنالرياضياتقعتبر

بالعملياتيعتنوالمحيثالأمر،بادئفيالبسيطالحسابأهملواقدكانوان)و

الأيلي()8()زينونظهربعدوفيماالإعداد،بخصائصاهتمامهمقدرالعاديةالحسابية

فيماخاصةللرياضياتنظرتهعلىالفلسفةأثرتوأن،رياضياتوعالمكفيلسوف

)فى(.المتقاربةالنقاطمنعددمنالمكونالمستقيمالخطبفكرةيتعلق

الإعدادفيبكتاباتهق.م(400)حواليالأبديري()ديموقريطسيظهرثم

القرنأواخرفيالرياضيينأعظم)هيبوكراتيس(،كذلكوطهر؟اللامنطقية

الإغريقبالشغلتوهندسيةرياضيةلمشاكلحلولأأوجدوالذي)ق.م(،الخامس

أستعملمنأولكانوربما،المكعبحجمومضاعفةالدائرةكتربيع،الوقتذلكفي

استعملهاالتيالطريقةوهي،الهندسيةوالأشكالالرياضياتفيالهجائيةالحروف

مستمر)4(.بشكل"قليدس(ذلكبعد

.3،-29صص.،ج.والعلمالكنيسة،جورجمينوا.؟،27-،23صص،4ج.المحتاتنجورج..سارتون-،

،راوهكانتالدادسين.بعضررىلهيمابالتبنيوابنه)بارمنيدس(.تلاميذمن85*محز(:5،احأ5)الألجيرينون-2

وطنهانقاذحاولافهقيلالأيلية.المدرسةلهلاسفةوبقية)كسينولانيم!(الفيلسوفافكارمعمتطابقةالف!سفية

الأغررشالكتابأعلام.احسانالملانكة.ينظر:ل!تفصيل.-المقدونيالإسكندرلهوادمن-)نيرخوس(ط!غيةمن

.273!ا.والرومان

القديمة.الاسكندريةمكتبةفيالعحنشاةحنا.سمير!صادق؟428ص!،ج،العلمتات.جورج.سارتون-3

."05-"03صص

.32ص.والرومانالبطالمةعهدليالاسكنصريةزكي.علي.ة805-82صص.4ح،العلمتالئ.جورج.سارتون-4

-05!-
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الإسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضا!لةتأل!علا

النصففيظهروالذي)إقليدس(،المجالهذافيالإسكندريةعلماءوأشهر

الهندسيةأعمالهاشهر))قليدس(أنجزالإسكندريةوفي،(م.)قالثالثن!امنالأول

الهندسةعنالأولىكتبالستةفصلأأوكتابأعشرثلاثةفيالأصولكتابوهو

فقدالأخيرةكتبالثلاثةأماوالأعداد،الحسابعنكتباربعةثم،المستوية

.(")الفراغيةللهندسةخصصها

)أرخميدسب!سمارتبطتفقد،القديمة)الميكانيكا(يخصفيمااها

عليهوأطلقالزراعةفياستخدمالذيالطنبوراخترعالذيالسيراكوزي()8(،

يبحثالذيالإستاتيكا(،)علمأسسواضعيعتبر)نهكماارخميدس(،)حلزون

القاعدةووضع،(الساكنة)الأجسامتمامأالقوىفيهاتتوازنالتيالظروفتحليل

الأجسامقوانينعلمأيالهدروستاتيكا()علممؤسسأنهكما،الروافعلنظريةالعامة

)فى(.والمغمورةالطافية

عنكتبهوأشهرأطول)أرخميدس(كتبفقد،الهندسةمجالفياما

والكرةالأسطوانةحجمبينالنسبة)أنفيهأثبتوالذي،(والأسطوانة)الكرة

الدهبي.الاسكندريةع!مر.نبيل.راغب؟35-34صصوحضادتها.الاسكندريةقا!العزيز.عبدالسيه.سالم-8

فيمقدمة.الوهابعبدلطفي.يحيىة،76.94،095-34صصالإسكنمرية.جامعة.ابراهيم.جمعةة56ص

.25صالاسكنصرية.حضارة

عرف.صقليةجريرةفيسيراكوزفيوتوفيولدرياضيا"عالمقى.م(:2،2-287)ارخميدس-2

)المرصد-سميتزجاجمن!ةيصنعأناستطاع.المنوعةواختراعاقهالعلميةباكتشافاقه

الخارطةعلىحددات)ارخعيس!(.مأثرمنالسماويةالأجرامحركةلمراقبة.(!ا+*6("ا+

الرياضيللمبما!ثرحه:الهامةةيم!علاانجازاتهومنا!راعية،وقراهاالمصريةالمدنمواضع

ل!تفصيل.+العالمتحريكمنوساتمكنهيهاقدموضعافقطاعطني5لهظنل:وهوللرالهعات.

.2،ص.والرومانالأغريقالكتابم!عا.احسان.اس!نكةينظر:

اسم.خل!ات،جورج!سارتونة،05-،03صص.القديمةالاسكنصريةمكتبةفياسمنشا6حنا.سمير.صادق-3

ة85،-،35صص.4ج
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+والاسلامالهسيحيةبينالحضاريالتلاقىليواثرهاالإسكندرية5الطني++الخصل

المخروطشبهعنكتبهالىبالإضافةهذا،(3:2)هيبداخلهاالمرسومة

كتبهأشهرألفانهكماالدوائر؟قياسوعن،الحلزوناتوعن،الكرةوشبه

هشكلةفيهعالجوقد،(الرمال)عدادبعنوانكانوالذي،الحسابعلمفي

.(")الكبيرةالأعداد

الطب:علم-"

الأغريقي،الطبعلمقواعد(م.ق)الخامسالقرنفي)هيبوكراتيس(وضع

العلمية،الإسكندريةمدرسةفيعاليةدرجةالىوصلحتىالتطورفيأخذالذي

العمليةالممارسةمنطويلةلسنواتمحصلةالمتطورالإسكندريةطبكانوكما

السنينمئاتاستمرتلمحاولاتتتويجأالإغريقيالطبكانكذلك،النظريةوالمعرفة

.(8)علاجهومحاولةالمرضوصففي

الإغريقيالطبمنكلبينوالتأثرالتأثيرخلالمنملاحظتهمايمكنوهذا

ومكتبةالموسيومطريقعنتموالذي،المصريبالطب،بعدهمنوالإسكندري

.الشهيرةالإسكندرية

الإلهخاصةالطبيةالعلومظهوربدايةفيالديندورانكاريمكنولا

عرفهاكماالإغريقعرفهاالتيالنفسيالعلاجفكرةالىيشيرمما)ايسكلبيوس(،

)فى(.آلهتهممعابدفيومارسوهاقبلهمالمصريون

مىوحضارتها.فىلاسكند!لةتاءالعررفى.عبدالسيد.سالمة856-،5،صمى.4ج.العحتار!.جورج.سارقون-،

.76-34صصالاسكن!رية.جامعةيبراهيم،.جمعةة56ص.الذهبيالاسكندريةعصر.نبيل،راغبفى؟5-34ص

.25صالاسكنمرية.حضار8فيمقممةالوها*.عبدلطفي.يحيى89401895

لتاتثمهيد.نجيب.بلدي؟806-،05صصالخميمة.الاسكنصريةمكتبةكلالعح8نشاحنا.سمع!،صادق-2

.5صه.لالاسكنصريةمدرسه

.69-68صص.8ج.واسمالكنيسة.جورجمينوا.ة،56-85صهص.2ج.الملمتا!.جورج.سارتون-3
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الاسلاميوالنكرالسيحيالفكربينالحضا!يةال!ملات

،(")و)قوص()كنيدوس(مدرستيالطبيةالمدارسمناشتهرتوقدهذا

كانالإغريقبلادعلىتاثيرهماانالا،الصغرىآسياالىجغرافيأانتميتاوإنواللتان

.(8))ميبوكراتيس(الشهيرطبيبهاطريقعن)قوص(خاصةكبيرأ

ضاعفتالتيالكبير()الإسكندروفتوحاتالهيللنستيالعصربداياتومع

البشريةالأجناسعنمعارفهملزيادةفرصةللعلماءوفرتثمومن،العالممساحة

قدكانالتيالعلميالبحثقواعدوجودومع،العلوممنوغيرهاوالحيوانوالنبات

واستخلاصلتحليلهاالمعلوماتمنوافرأكمأتتطلبوالتي)ارسطو(،وضعها

كلأصبحتوالعلومللآدابالمستمرالبطالمةملوكتشجيعمعمنها،النتائج

)فى(.متوافرةنشيطةعلميةنهضةقياممتطلبات

الىهاجرق.م(،300)سنةحواليمصرفيالبطالمةعصربداياتوفي

،(5)خليقدونيامن)هيروفيلوس(اشهرهموكان،الإغريقأطباءمنكبيرعددالإسكندرية

)هيبوكراتيس(طريقةإلىعادالذيقوص،منو"يراسيستراتوس(،بالتشريحاهتموالذي

والرياضة،الخفيفالصحيالطعامفضلمنهاوبدلأا!أدويةاستعمالمنالتقليلفي

.(5)القسطرةاختراعاليهينسبكما،الدمفصدطريقعنالعلاجورفض

اخبارأاوفيد!بالنيلواديفيليسعنها:لهيلالأحهر.البحرالىالحجاجومعبرلليمعيد،عاصمةقوصكافت:قوص-،

لأنزلك.الفنونرب)أبوللاون(بلداليونانيةفيوهيالقميمة،الفرعونية)قيسيت(هيقوصانوذكرقوصةمن

وملينةكبير؟.مدينةفهيقوص.ليولدانهالمصريونيعتقدالذيا!بر()حورسيقابلاليونانعند)أبوللون(

فافقة.ديار1،النيلعنالشرقيالبرفيجليلةمدينةانهاعنهاوقيلالموارد؟وكثيرةالحرافقومتسمةبالأسواق

.البلدانمعجم.الحمويياقوتينظر:للتفصيلوالتجار.العلماهيسكنها-وحماما"-وربطومدارس.انيقةورباع

.435!ا.3ج.الأعشىصبح،القلقشندية""هصا.7ج

مينوا.ة239-238صاصا.4ج"العلمتالض.جلاجسارثوت.؟"56-"5صهصا.2ج.اسمثادبخ!جوهم!.سارتون-2

.69-68صصا!ا".والعلمالكنيسةجول!.

.5ـه-57صص.،ج.والعلمالكنيسة،جورجمينوا.-3

اليوموهي!القسطنطينيةقبالةتقعكانتالصفرى،،سيالهيبثينيةمدنمنلهديمةمدينة:خليقمونية-خليقدونط-4

.205صالسصيص.الايمانمعجم.حمويصبص.اليسوعيينظر:ل!تفصيلكاديوي.

علىاضواء.عباسعمرالعيدووس.؟70-69صص.التيمةالاسكنصريةمكثبةلهيمعلمنشا8حنا.سميرصالق.-5

.2"-28صه!.التيمالتالنىعليا!ميلةل!خ!شالاسكند!لةمكتبة
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.والاسلامالهسيحيةبينالحضاريالثلاقحلواثرهاالاسكند!ية5الطني،+الفصل

التبادللذلكنتاجال!الواقعفيماهيالإسكندرانيةالعلوماننجدوهكذا

المصريونوبالأخص،سبقتهمالتيالأمممنالإغريقورثهالذيوالحضاريالثقافي

لتطلالمختلفةالمتغيراتصهرتالتيالبوتقةالإسكندريةتكونوبذلكالقدهاء،

التيالعلمومنارة،القاصدينقبلةفتصبح،المتجددةعناصرهاب!شراقةعلينا

الظلماء.الليلةفيبهايستضاء

-59!-
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!الاسلاموالفكرالهسيحيالفكربينالحضاريةالضلات

الثانىالمبحث

فيالفحريشالحياةفيواثرهمالمسيحيشالحنيسشأباء"،

:"بعدالميلادالاسحندريش

المسيحيةالكنيسةآباءكبارمنمفكرأعشرخمسةعنمالايقلتميز

جهودالىالإشارةالمبحثهذافيوسنحاول،بعلومهمالإسكندريةفي

بينالتوفيقهؤلاءومحاولات،الدينيةالعلوممجالفيهؤلاءمنالمتميزين

والرد،أخرىجهةمنالفلاسفةطروحاتردأو،جهةمنوالدينالفلسفة

هؤلاء:أبرزومن.الهرطقاتعلى

:(م7كه5-آ88))ديمتريوس(-آ

لهذاأهليتهبعدماعتراضاتهرغمأسقفأ(")رسممتزوجأ.أميأفلاحأكان

الكنسيالتاريخفيوعرف.العصيبةالأوقاتتلكفيبالأخطارالمحفوفالمنصب

منيعظفكانالقلوببواطنكشفنعمةالربومنحه؟(الكرامب)ديمتريوس

تمعهدهوفيةالرديئةأعمالهمعنيتوبواأنالإلهيةا!ةسرارمنللتناوليتقدمون

خروفذبحموعدلتحديدالكزمة"،حساببالمعروفوهوالأبقطيالحسابوضع

.الكهنوتدرجاتاحدىسربهايمنحرتبةو)رسامة(:.الكهنوتدرجاتاحرىسرمنح:رسامة-رسم-،

عبقرلةمحمود:عباسطقعاد.ة234صالسصيص،الايمانمعجمححوي.صبص.اليسوعيينظر:ل!تفصيل

شنوت.ة46صد.ت(،:)بمروت.3ط،العصريةالمكتبةمنشورات.مط.الحديثالعصروكشو&التافىفيالمسيح

.2،3صد.ت(.:)القاهرة،الخانجيمكتبة.مطاليهو.ي.المجتمعزكل:

-5"!-
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+والاسلامالهسيحيةبينالحضاريالتلاقحلوانرهاالاسكندرية8"الثاني+الفصل

وضعهالذيالفلكيالحسابذلكفيتبعوقد.القيامةوعيداليهودي(")الفصح

اختلدفهو.الحسابهذااعدادوسبب،،"المجسطيكتابمؤلفالفلكيبطليموس

."8)القيامةعيدموعدتحديدفيزمانهفيالمسيحيين

:(م202-آ95)الاسحندريإحليمنس-2

حياته::او!

الثانيالقرنأواسطفي،وثنيينوالدينمن(الإسكندري)أكليمنسولد

ولد)نهيقالأخرىروايةوفي.!9)الإسكندريةفي(م850/،40)حواليالميلادي

بأثينا)4(.

العهدولهي.الفصححيلاثنانهفييحمكفونكانواطقسيأ.عشاءأيتضمنالاحتفالهذاكان:الفصححمل-خروف

فصحنا+السممحذبح"لقد.وقيامته()المسيحموتحقيقةمصرفيالعبوديةمنالتحرررمزيةاصبحتالجديد:

اليالموتمنصي!سلاينتقلوفيه،والموتالخطينةعبوديةمنالانسانيحررالذي.الحقيقيالفصححملانه

.القربان8مانداصبحوقد.الفصحعشاءفيففسهيفذيوبه،الحياة

ة(22:،5).(،:،2)،الخررجسفرة(،7-،،:23)،حزقيالسفرة(5:7)كورنش.،المقسى.الكتابينظر:للتفصيل

صالمسيص.الايمانمعجم.حمويصبحياليسوكل.ة930-92ـهصصبمع.المحيط.بولسالخور!الففالي.

الدمنكي.ة87ص.(م،96!:م.د)..مط!،العراقلهيالجفرالياللفو!التوفى:ابراهيم،السامرانيلأ؟55-354ص

.23-،3صص،(م89فى5:)بيررت،والعشرونالثامنةالسنة.80اسد.قر!شلاة!جم.لهصحكلمةاصل:مرمرجي

.ديمتري؟،2،-،20صص،8ج.النفيسةالخريدةاسسوذورس.:عنهيراجع.والمعارفمو!علاومكقيهرسامتهحول

لهيالمسيحيةتاريخخلاصة:القبطيالتاتلجنة؟67صالاسكندهـلة!كرسيتاسيستار!.كاملصرش!

.67ص.(م،996)مصر:،2طالأحد.مدارس.مطمصر.

التاتلجنةمىههـ3؟المسيص.الفكرتاريخ.المبسيجوزيف،والبولسيحناوالفاخوري.س!يمكيرس.بسترس

يوسابيوس..القيصرية823ص.2ج.ةغس!فلاثات،اميل.برهييه؟68مصر.فيالمسيحيةقاورةخلاصة.القبطي

؟55ص،المسيحيالاسمانمعجم.حمويصبص،اليسوعي؟2،9-2،8صص.،،ف.5ك،الكنيسةقا!

.35-38صص،الحياةالىرروب.يوس!فرنسيس.يص!خم

ملأ*3*كا.3حط*6*اء2*ا،*8!ل!8++"ا!+،!ء*+6ها!ية40208أا!ص5،لا"؟لهم8ء+أ511*

ه!ل،اةذ8أ*8ح50!ه"346!ك*صهلا(6*آهلاا!:ا"7724ه1.2.!.،22.

-!"أ-
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الاسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينةير!ضحلاتال!ملا

الإسكندرية،إلىمجيئهقبلالمعلمينمنالعديديدعلىوتعلمعاصرفهو

فيبقىوقدالموعظين.لمدرسيةرنيسأكانالذي)بنتينوس(يدعلىتعلمحيث

.(")(م202)سنةوحتى(م،75)سنةمنالإسكندرية

فيتجولانهفقالمؤلفاتهاحدفيذلكعننفسه)أكليمنس(حدثناوقد

هذهشاهدحيثوايطاليا،واليونانوسوريافلسطينمنهابلادعدةفيشبابه

الفلسفية،والمذاهبالوثنيةالأسرارفعرففيها،المعلمينمشاهيرعلىودرسالبلاد

اعتنق،الروحيةلأمانيهتحقيقأيجدلمولما.الأفلاطونيةتفضيلالىوانتهى

.(*))جوستين(سلكهاليالطريقنفسوسلكالمسيحية

الجولاتهذهبعدالإسكندريةفيالاستقرارالى)اكليمنس(بالأمرانتهىوقد

هوفتزعمالهندإلىأستاذهذمبسنينعشروبعدفيها،بنتينوسيدعلىوتتلمذ

.(9)اللاهونبةالإسكندربةالمدرسة

أصدروحينما،(ساويروس)سبتيموساضطهادثار(م202/203)سنةوفي

إلىواضطرالتعليمعن()اكليمنسكف،المسيحيينباضطهادأمرأالإمبراطورهذا

الذي)ألكسندروس(،صديقهعندالصغرىآسياالىوذهبالإسكندريةمغادرة

الفلسفية.الاسكندريةمدرسة،مصطفىالنشار.ة292ص.والدينييخس!خلاي!ف!رملامح،عباسحربيعطيتو.-،

.3صه،القبطيةالكخيسةتات.منسييوحنا،الشماسة87ص

،(م،995:)بمروت.2طالبولسية..مط،الكنيسة،باءاسد:.رستم؟269ص.اليونانيةةفس!فلاخل!اتيوسد..كرم-2

تاسيسقارر.كاملمورشى،ديمترية7صفى،2ج،الكنيسة،باءموسوعةلهرج.عادلالسصمح،عبدة،07ص

.(م،994)الظهرة:.الثقافةر!لمط.المسيص.الفكرثاونجرج:حنا.الخضرية95صالاسكنمرية،كرسي

.50،-5و!صص."مج

ومشكلاتها.تاريخهااليونانيةالفلسفةحلص:8اميرمطر.؟8،6ص.،،جودليلتاتالاسكندرية.م.افورستر،-3

محمدمحمد.الشيخة3،2ص.2ج.الفلسفةتات.اميلبرهييه.ة398ص،(م،8:998)القاهرقباء،ر!لمط.

محمود:محمدقحف.ابو؟44ص.(م،999)الاسكند!ية:الاسكندهـلة.جامعةمط.،البيزنطيةمصرتاريخ:مرسي

)مصر:الولهاء.دارمط.والمين(.الفلسفةبينالثغالهيوالحوارالحضاري)ي!تاررفىالدلسميةالاسكنمريةمدرسة

.802ص.(م2"هه
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والاسلأم.المسيحيةبينالحضاريالتلأقحلواثرها+الاسكندرية.الثاني+الفصل

تعاليمهنشرفيمهمته"كليمنس(واصلوهناك)القدس(،أورشليمأسقفأصبح

.(1)(م247)سنةفلسطينفيماتأنالى

بالكلامالكهنوتيةالكتابةفسرمناولكان(الإسكندري)اكليمنسانوربما

.(8)الحديثةالاكتشافاتمنيقرببوجهاليوناني

الفلسفةفيبتضلعهالكنيسةآباءبينيمتاز(الإسكندري"كليمنسأنالباحثونيرى

تعاليمهموكانت.الوثنيةانبياء!الفلاسفةالهيأعلمأالفلسفةيعتبروكانلها،ومحبتهاليونانية

العبرانيين،بينلهاتمهيدأ)موسى(ناموسكانكماالوثنيينبين)المسيح(لطريقتمهيدأعنده

المسيحي.اللاهوتلجهةمنتسققصدلهولاخطرالفلسفيةالمدارساحدىيثبتيكنولم

)فى(.المسيحيةالفلسفةانتشارعلىساعدهكلهوهذا،عصرهفينفوذصاحببهذاوأصبح

فيهاوتربىعاشالتيبالبيئةتأثرتتدالمسيحيالعالمهذاشخصيةان

فدمج.المعرفةالىيتوقونكانواوالذين،اليهمتوجهالذينالمثقفينبالمستمعين

.(8)المسيحيواللاهوتاليونانيةالفلسفةبين

كيرلس.بسترسة25ص،3ج.والكنيسةادولة،رأفتالحميد،عبدة269ص،اليونانيةالفلسفةتارمق.يوسفكرم.-،

كامل.مورس،ديمترية،08مى.الكنيسة،باهاسد،.رستم؟38صه.المسيحيالفكرتاريخو)آخرون(..س!يم

.الخضري؟74ص.2ج.الكنيسة،باءموسوعةفرج.عادل.المسيحعبد؟95صالاسكنصرية.كرسيتاسيستاء

فيمصرمنصهـر،طارقومحمد.الحميدعبدرافتمحمد.؟502ص،،مجالس!يحي،الفكرىف!اتجرجعى.حنا

.62-6،صص.البيزنطيالعصر

.،04ص.(م،924)القاهرة:.العصريةمط..والمسيحيةالوثنيةمصرلهيالخاريخيةالمنارة)سكخدر:.صيفي-2

مطر،ة،،6ص.،و.ليل.جتاريخالاسكنر!لهة.م.افورستر.ة3هص.القبطيةالكنيسةتاريخ.منسييوحنا.الشماس-3

مدكور.؟،02ص.القديمةالاسكندريةمصرسةمحمود!محمدلهح!.ابو؟39ـهص،اليونانيةةفس!نلا.ح!ميامم!6

ة48ص.(،954:ر!م).ل!طباعةالمصريةالشركةمط..ةفس!فلاتا!لهيلروسيوسق:.وكرمبيوميابراهيم

ة8ص.(م،980)الكويت:.المطبوعاتوكالةمط..ةيم!مم!ا8الحضادكلاليونانيالتراث:الرحمنعبد.بدوي

.62صالبئنطي.معصرلهيمصرمن!مور،طارقومحمد،الحميدعبدرافتمحمد.

صيفي.؟2،3ص.2ج.الفلسفةتار!.اميل.برهييهة292ص،والدينيالفلسفيالفكرملامح.عباسحربيعطيتو.-4

.بباوي؟44ص،البيزنطيةمصرتات.مرسيمحمدمحمدالشعق.ة،04صمصر!ليالتاريخيةالمنار8اسكندر.

تارفى،كاملمورسى.ديمترية4صه.(م2808)مصر:مط...الأرلوذكسي.ال!هوتاليالمدخل:حبيبجورح

.95صالاسكندربة.كرسيتاسيس

-!،!-
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الاسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضاربةالضلات

شارحأوفيلسوفأ،المسيحيالدينعنمدافعأكان،والكاتبالأستاذهذا

وواعظأمتحمسأ،مسيحيأأيضأوكانولكنهعقائديأ،ولاهوتيأالمقدسللكتاب

للضمائر)"(.ومرشدأأخلاقيأولاهوتيآ

وافقتماسرعانالذيالطريقعلىالمسيحيةوضعومستنيرمثقفوكشخص

المعتقداتمنالقليلوأعارها،الفكريالغموضمنانتشلهافقد،فيهالسيرعلى

.(8)الربجمالمعتمامأمنسجمةصفحاتهفياليونانيةلباقتهوتبدو،الهيلينية

،كبيرةعلميةكفاءةوأظهر،المعرفةوكثيرالاطلاعواسعرجلبأنهعنهوورد

.(9)والآدابوا!أساطيروالشعروالأثرياتالفلسفةبعلومعالمأكانفقد

:هرحف:أيناث

مسيحي:يونانيفكر-،

انه.النظريالتفكيراللاهوتفيأدخلالذيهو())كليمنسانالقوليصح

يلتقيفيه.الأفلاطونيالاندفاعونفسهفكرهعلىويغلب،الفلسفيةببيثةمرتبط

.(")المسيحيوالفكراليونانيالفكر

في،(3))30!هم!(اللهفكلمة.للمعرفةدينيةنظريةمنانطلاقأالمسيحيةفييفكر

والتفسمروالالهيةالطبيعةفيالشركة:حبيبجورجبباوىةصهـ6مصر!لهيالس!يحيةتار!خلاصة.القبطيالتاريخلجنة-،

والميريةالرهبانيةتاءلهيدراسات:حكيم.طمين-؟6-5صص.(م2مه8)مصر:مط..دارثوذكسيأ،المرلوضالحرلهي

.،،ص.(م8!63)القاهرة:رمسيممهر.مط.العربيالفتححتيطنطرونواديلرهبنةةن!اقملراسةمع-المصرية

.4صه.اللاهوتالىالمدخل.حبيبجورج،بباوي؟،87ص!،ج،ودليلتاريخالاسكنصرية،م.افورستر.-2

.503ص،،مجالمسيص،الغكرثاريخ.جرجسحنا.الخضري-3

كرسيتاسيستارر*.كاملمورسى.ديمتري؟،02ص،القديمةالاسكنصريةمدرسةمحمود.محمرقحق.ابو-4

الرحمن.عبد.بدوية48ص.الفلسفةتارر*فيدروس..يوسف.واكرمبيومي)براميممدكور.؟95ص.الاسكنصرية

.8ص،اليونانيالتراث

اسم:اليونانيةكلسغو!لاو.الله!كرعنتعبيركل:ةم!كلاوا!سى.الثالوثمنالثانيامنوممه،مه:-ال!وغس-5

معجم-،حمويصبص،اليسوعيينظرة.اللهلربهو.الوجؤسابقاللوفسانالد.ابنالمس!()!سوعدمعطى

-4،!-
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.والإسلامالمسيحيةبينالحضاريالتلأقحلواثرها+الاسكندرية"الثاني"الفصل

عهدفهي،إلهيأصلمنهيأيضأوالفلسفة.اللهيوحيالذي(المسيح)السيدهو،نظره

وساثلهيالبشريةالحكمةوطرق.عليهيسموالذيالإيمانالىيقودوالعلم.الوثنيين

.(")الإيمانهوالطريقوهذا.الحقيقةطريقالىمباشرةتؤديمتنوعة

نا)المسيح(فعلى:وصوفيةأخلاقيةباهتماماتمرتبطالعقليالبحثوهذا

.(3)(")القدسالروحويحييه،الإبنجددهقد،(9)للأب(8)ك!بنيحياانيتعلم

.ارمط..خليفةعبدهقرجمة:الكالوليكي.اللاهوتمعجملهورغر:هربرتيملر.؟399ص،لمسيص،طلايمان

.،،هصافريقيا.شمالكلالسميصالتراث،روبين.دانيال؟296صد.ت(.:)بيروت.المشرق

،هـصص.2ج.الكنيسةأباهموسوعة.فرجعادل.لهحسحعبد؟4صه.اللاهوتاليا!خل.حبيبجورج.بباوي-،

.،،5صطكنيسة.،باءاسد..رستمة!2-

والخطباهالكتاباستعمدماوكئيرأ)يسوع(.على)يوحنا(القديساطلقهلقبالوحيد(:الله"بن:الابن-2

ى!عالمقهـس!الكتا*فييطلقو)نه.لايمانقانونلهيايضأوورد.اليونانيةلهكنيسة،باءولاسيماالمسيحيونى.

.(!د!سلا)يسوععلىخاصوبنوع"سرانيل(شعبوعلى)شيت(!خوعلىالملانكة

الايمانمعجم.حمويصبص.اليسوعي؟20-،9صص.العقلم!باحكتا*.المقفعابنينظر:ل!تفصيل

الثقافةدارمط..سلامةنسيمنكلس:ترجمة.الأربعةوالأناجيليسى:.وجون.درينة،8.2صص.صي!سلا

مناف:ترجمةالسصيحية.الىقربعن6نظرباربارا:،براون؟86-،،صمىد.ت(،)القاهر8:سيوبرس..ومط

له:قدم.بمحبةدعوةمسيصكلالى:كمال،معاش؟25-23صص.(م8993مط..)كندا:.دطياسري.حسين

بعدها.وما،37ص.(م2م!9)لبنان:.مو!علادار.مطبارا.انطوان

والأ*.اللهعليللدلالةعربيةتسمية:والأبلنا.اللهبهاوصىاسمالأ*:-3

،8الحيامط.الس!يحي،الايمانحنا:سامي.غبريال؟،9ص،العقلمصباحكتاب!المقفعابنينظر:ل!تفصيل

مننقله،والصليبالافجيلالأحد:عبدلهاود.؟894!9،م(.ص،)دهود:العم!يةالسهحيةالخدمةجمعيةتصدره

الايمانمعجم.حمويصبحي.اليسوعي؟8ص.(م،35،)القاهر8:د.مط..!عراقيمسح:العربيةاليالتركية

.2-"صص.صي!سلا

ليوبشركناان!هش-كمنلنايصورولأفهسه.منينبثقوانها!ىس.الثالوثمنال!الثالأقنومهوالقسى:الروح-4

الابخا.للال!لناويهيالالهيةالطبيعة

الاسمانمعجم.حمويصبحي.اليسوعية20-،9صصالعقل!مصباحكتا*.المقفعابنينظر:ل!تنصيل

.ارمط..(مقارنةتح!يليةةسار.)ن،رقمتفسيرلهيالمسيصالتائيرمصطخى:.بوهندي؟24صه.يحي!سلا

أفريقيا.شماللهيالمسيصالتراث.روبينطنطال!بمدها؟وما83.840،صص.(م2!م4)بيروت:.الطليعة

)بغداد:الحشرق.مط.أولهسيتجميد(.لعالمالمقتسم)الخبزحع!سلايسوع:يوس!وعتيشا.ألبع!ابونا.ة،03ص

)بنداد:،لكاثوليكية.السريانيةمط.المقس!ة.التوال!خلاصةالأحد:عبد.جرجي؟4"-47صص.(م،9ـه2

السريافية.مطهمرلهية.اسرا!تعاليمشرحفيلهولهيةالخلاصةالأحد:عبد.جرجية254-252صص.(م،923

."38-828صسه.(م8948)بفدا.:،الكاثوليكية

مصر.فيةيخل!اتلاالمنار8اسكنمر..صيفي13ـه5صلهصيعي.لهف!رثاهـفىو)،خرون(.سليمكمرولسيسترص.-5

.50،ص.،مجالمسيص.الخكرثار!.جرجسحنا.الخضري،،04ص

-5،!-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الاسلاميوالخكرل!سيصالنكربينالحضا!ةالضلات

أولكانفقد،والدينالفلسفةبينالمسيحيةفيالموفقينأول)اكليمنس(كان

.(")الدينعنالمستميتدفاعهرغمدراستهاويحبذللفلسفةيتحمسمسيحيمفكر

عنههذااخبرناالتيالكلماتتلكعنهعبرتفقد،المسيحيالدينعندفاعهأما

)نطاكيةأهاليالىبهابعثالتيالرسالةفي)القدس(اورشليماسقف)ألكسندروس(

سلطانها،)8(.فيومذالربكنيسةدعمالذياللهرجل-)كليمنسأي-ه)نهفيها:وجاء

الحركةتلكعلىردأكانفقدعنها،ودفاعهلهاوتحبيذهللفلسفةتحمسهوأما

وتحميلهابالفلسفةالتنديدفيالمسيحيوالشعبالكنيسةبهاقامتالتيالقوية

حياةلتسميمالخبيثالشيطانأبتدعها"أثيمة"بدعةبأنهاوصفوهااذالبدعكافة

موقفهوائدالفلسفةعلىالشرسةالحملةهذهضد)أكليمنس(وقفوقدالبشر.

:الكتابمنمنعهارادوامنعلىردأيقولنراه)ذ،البيانقوةمناوتيمابكل

ويواصل"3والملحدينالدنسةالقصصلمؤلفيالجوفيخلوالكتابةمنيمنعكيف"

الإيمانعلىالاقتصارالذكاءبأنفسهميظنونممنالناسبعض"يرىقائلآ:كلامه

نأويريدالكرمتعهديأبىمنمثلمثلهمهؤلاء،والعلومالفلسفةعنوالانصراف

.(!)،!آبنعمنهيحبني

مثلماوأعتبره،()سقراطحاربهمثلماالجهلمحاربة)اكليمنس(حاوللقد

الملحوظالتحمسذلكالىدعاهماوهذا.الخطيئةمن)ثمأأكثر()سقراطأعتبره

.(4)الدينمعجنبالىجنبأدراستهاضرورةالىوالدعوةللفلسفة

علىللردالكنيسةلمعلميضروريسلاحالفلسفةأن)أكليمنس(اعتبرلقد

الأمامإلىتخطوكيالمسيحيةسبيلاعتبرهاكما،العقيدةعنوالدفاعخصومهم

.89ص.الف!سفيةلاسكخد!يةمدرسةم!همطفى.النشار.-،

.26-25صص،3ج،والكنيسةلهدولةرافت.محعيد.عبد-2

.27،مى.لهيونافيةالفلسفةتاسض.يوس!كرم.-3

ءحا+اهه!هيول*أ5(5+5،!"ة،ص04.لا،*88ء!يا!"لإ(،آهلأ:،كو2"7ه4،،.!+"،"!ى90

-!،-هـ
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،والاسلامسسيحيةبينالحضاري،قحلواثرها+!م!كندهـسة8الثانيل!"

العالمتثقيفالىالسبيللأنها،الإلههديةاعتبرهاانهبل،عقلانيعلميثوبفي

.(")والمسيحيةللمسيحالحقةالمعرفةأجلمنالوثني

البشريةتعدكانتعندمانفسهالقديمبالعهداليونانفلسفة"كليمنس(قارن

لاانهاالا،الفلسفةأهميةمنبالرغمبأفبشدةنبرأفعلى.المسيحلمجيء

إلايمكنهالاالفلسفةإن.الإلهيالوحيمحلتحلأنالأحوالمنحالبايقستطيع

.(!)الإيمانأمامالطريقتعدأن

فالإيمان،الدينأوللإيمانعدوةليستالفلسفةأنالى"كليمنس(وذهب

الفلسفةكانتولقدالتنور،الىبالإنسانيؤديوهوبخبرةتنتهيتجربةاومغامرة

العهدهيفالفلسفةاليهود،بينالشريعةكانتماعلىالمؤدببمثابةاليونانبين

اصطناعهامن)اكليمنس(توخىولقد،المسيحيالدينوأساسباليونانالخاص

تقللا)المسيح(عقيدةانللوثنيينيوضحأنيريدفكان،عديدةأغراضأالدينفي

.(9)إنسانيعلمأيعنشأنأ

مثلط،للإنجيلتمهيدأكانتأنهامعتقدآ،اليونانيةالفلسفةيشجبلمولذا

ميلارقبلكانماانيعتقدوكانبلايضألهتمهيدأاليهوديةالشريعةكانت

.(4)الأسمىللحدثالهيأاقترابأالحقيقةفيكان)المسيح(

بوجهو)أفلاطون()سقراط(وفلسفةاليونانفلسفةأن)اكليمنس(يعتبر

للفهممهيئةالدينوهذامتفقةانهابل،المسيحيللدينمعارضةغيرالخصوص

عنبل،اليونانعناصلهافيليستالفلسفةأن"كليمنس(ويقرر،والممارسة

،"ح55ا*30551ول،،ماا5+5،،8ة!مر5هلايي7.،ط!5"،ه!!".

.503ص.8مجطمصيص.الفكرتات.جرجسحناطخضري.-2

منصور.طارقومحم!الحميدعبدرالهتمحمد.؟29صفىو،لديني،الف!ب!مفيالخكرملأمحعباح!حربيعطيتو.-3

.62صطبيزنطي.العصرلهيمصر

.،،6ص.،ح،!دوثات،ثصكنمرية*.الهورسثر.!

-7(!-
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الاسلاميوالفكرالهسيصالفكربينالحضاريةتال!ملا

عندهذاومثل،الشرقا!فابتدأالذيالعالميالتفكيرفيمرحلةالانها،الشرق

الجديد)"(.العهدوكتبالمسيحيةفيبعدهمطهرثمالتوراةأصحاباليهود

ذهبماالىفيذهب،الفلأسصأ!كارمنبالعديحد)أكليمنس(يستشهدلذلك

المسائللفهمإعدادآوأهوائهالبدنإدراكاتمنالنفستطهيرعن)أفلاطون(إليه

منيقربأنطاهرأيحكنلمحممنعلىمحرمبحأنه:()سقراطبقولويأخذ،الإلهية

أيضأهوا!لهية،العسطئل!مإعدادأ()سقراطيعتبرهالذيالتطهيروأنالطاهر،

.(8)المقدسالكتابحقائقولفهم،المسيحيالدينلفهمإعداد

لهان،المقدسةالكتبأسفاربجانب"كليمنس(أمام)أفلاطون(كتبوأن

يصفهالذي"فالمثاليميرأسهلأأصبحقدالأسفاروهذهالكتبتلكبينالانتقال

موسىيسميهعما)!نسنظرفييخطفلاالتغير،وعدمبالثبات)أفلاطون(

ويؤول،باتباعهأسرانيلأبناءيلزموالذي"الحقيقيالثالثالعادلالميزانالنبي

ضء،كليزنوالذيمالذاقأبدأالمساوي،ذاتهتعالىاللهبانالمثالهذا)إكليمنس(

والاستعدادباللذاتا!محيةفيا!ح(و)السيد()سقراطبين)أكليمنس(ويوازن

البلىنفيالنفس"شمممرفاللذات.الأبديةالحياةربحقد(المسيحف)السيدللخلود،

.(9)"الصليبالىالمسيحجسدالمساميرسمرتكمابه،وتلصقها

سواء)أفلاطون(،و!سصآراءفي)أ!نس(تعمقمدىالباحثتلاحظ

والتشبيهالتواننعمليةفيأو،ومحاوراف)أفلاطون(مؤلفاتعلىالمباشربالاطلاع

الإيمانية.وعقائدهاالمسيحيةالأفكاروبينالأفلاطونيةالإفكاربينالتقريبأو

فحينمامعقدأ؟موقفأكاناليونانفلاسفةمن)أكليمنس(موقفأنويبدو

أمااليونانيةالفلسفةفيوجد،المسيحيةوبينفلسفاتهمبينالمقارنةإلىاضطر

.804صالتديمة.لاسكنصريةمدرسةمحمود.محمدقحف،ابو-،

.220-2"9صص.(م896،الأسكنمرية:المطرد،منشلة.مطا!له!طونية.ا!صول:نجيب.بلدي-2

.228صاش!طونية.ا!صول.نجيب.بلدي-3

-8،!-
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ءوالاس!ملمسيحيةبينالحضاريى!قاليوافى!+الاسكنرت8الظني"الفصل

ناا!يحيةلغيريتأتىولابوجلعنهايفصحونجزئيةحقائقواماكاملةأخطاء

فيا!اضورأاليونانيينإلهياتأنالقبيلهذاومنجملتها؟فيش!توعبها

بالمذهبيختص!كاوكذلك!الشائنةالمغالطاتمنالكثيربهاوأسرارهاعباداتها

وأباورواجتتصولنصائحخاصةحالاتفيتسدياليونانيةفالفلسفة،الخلقي

فيالكليالاقزامعوليقومالتقوىفيفمذهبهاالمسيحيةأما،العامةبالحياة

.(،)الجوهريةالغايحةومناسبةلحظةكلفيعينيهنصبيضعالتزامبكاملهاةالحياة

نأجاه!أحاول4!!ف،اليونانيةللفلسفة)أكليمنس(اه!جويالتيالانتقاداتهذهورغم

.(8)اليونانيا!فيالتعليمقالبفيبرمتهاالمسيحيةصبحاولبلبها،المسيحيةيربط

السماءكلمةمنأتتانماالكاملةالحقيقةأن)دراكهرغم)أكليمنس(أننرى

نأيرىك!ذهـعأفإلا،البشريالتعليمطلبالىالحاجةعدممنهذايعنيهبما

بشكله.احتفظقدالبشريالتعليمهذامحلحلالذيالإلهيالتعليم

الكامل:()الغنوصيالعارف-2

!صيةقوا!ءا!رإعلى""!نس(يعمل،الهرطوقية(!)الغنوصيةب!زاء

حقيقية.مسيحية

وما88ص.2ج.الكنيسة،باءموسوعة،لهرجعادلالسممح.عبد؟3،3-2،3ص.2ج.ةغس!فلاىف!ات،اميلبرهممه.-،

46-62عىص.البيزنطيرص!لافيمصرمنصور.طارقومحمد.الحميدعبدرافتمحمد.بعمما؟

293صمي.والدينيالفلسفيالفكرملامح،عباسحربيعطيتو،ا،83-،،2مىص.الكنيسة،باءاسد.،رستم-2

سكنرريةاصرسةمحمود.محمدقحف.أبو؟503ص!،مج،يحي!سلاطنكرتات.جرجسحنا.الخضري؟295-

تاءىمل.مورش،ديمتري؟،،7-،،6صص،،.جودليلثافىالاسكنمرية.م.الهورستر.؟،02.القديمة

.95ص.لأسكند!مةكرسيتاسيس

مفهوم!ريرتكزلهكريثيار.يعرفالنيهوو)الغنوصي(:العرلهانة-طمعرفةتعنييونانيةكلمةالغنوصية:-3

خصوممأ.الررمانيةالامبراطوريةلياسلأليوالثالث،لثانيمقرفينلهياوجهوصلوفالممرلهة،

شرىصط..الأولىلهيسيحيةلهقرونفيالعرلهانيةالتياراتاوطفنوصهةقوما:يوس!،مرقسينظر:للتفصيل

4346صاصمحي.الايمانمعجم.حمو!صحي.اليسوعي13ص.(م2و!9)بنماد:.للطباعةللطباعةس!طأ

.95-88عيص،لأررسية.حيمر.عليهدىكل.كاكه؟98ص.ايق!رهلاشطللهيالمسيحيطتراث.روبيندانيلا.
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الاسلاميوالفكرالهسيصالفكربينالحضاريةتال!ملا

ولكنوامتلاكها.،الحقيقةمعرفةهي،الغنوصية)أكليمنس(رأيبحسب

آنفيهينفسهاوالفلسفة:ودينيةفلسفيةنفسهالوقتفيهيالحقيقة

الغنوصية،المعرفةتكونأنيجبثمومن.حياةوحكمةرفيععلمواحد

أخلاقيةحالةأساسعلىترتكزصوفيةشبهمعرفة)اكليمنس(،نظرفي

.(")ساميةوروحية

يحاربهمالذينالغنوصيينغرارعلىأيضأ،يربطها)أكليمنس(أنويبدو

معرفةسمووهو"فالسر،،"الأسرار،.لغةويستعمل،سريبتقليد))يريناوس(

المكتومات.هذهعلىالمدربينالكاملينمنلنخبةيعطىانما،الإلهيةالأسرار

.(8)والصلاةالتاملهيالكاملينمنالطبقةهذهالىللوصولوالوسيلة

وهي،وسطحيةظاهريةسوىليست()أكليمنسباطنيةأنالقوليمكنلذلك

عندالمثاليالإنسانن!فذلكومع.الطبيعةفيوليستالدرجاتفيفرقأتفترض

الغنوصيةوالحالةعقل(.أولأهو)فالإنساناليونانيةالعقلانيةعلىيرتكز()أكليمنس

.(9)اللهحضورفيدائمووقوف،دائمةمشاهدةهي

يانما،النحلفلسفةليسللإيمانالحقيقيالموضوعن)")اكليمنس(:يقول

فيأيالحقةالفلسفةفيالمتداولةالحقائقعلىالعلميالبرهانأيالغنوصة

.(4)،المسيحية

ثمة1نيوضحأنيريدأنهتعنيالغنوصلكلمةهنا)أكليمنس(استخدامإن

المسيحيللإيمانمدعمةمسيحيةعرفانيةمعرفةثمةأناي،حقةمسيحيةغنوصة

،باءموسوعةلهرج.عاللالمسمح.عبدة385ص.المسيحيالفكرىف!اتولأخرون(.س!يمكيرلس.بسترس-،

.293ص.والدينييفس!فلاالفكرملامح،عباسحربيعطيتو.؟8،ص.2ح.الكنيسة

.2،8ص.الكنيسة،باءاسد.،رستم؟506ص.،مج.المسيحيالفكرتاريخ.جرجسحنا.الخضري-2

الف!سفية.الاسكندريةمصرسةمحمو.!محمدقحف!أبو؟3،5-3،4صص.2ج.ةفس!فلىفتاء.اميلبرهييه.-3

.64عيطبيزنطي.عصرفيمصرمنصور.طادقىومحمد،الحمدعبدرالهتمحمد.ة،03ص

.3،4ص،2حالخلسفة.ثاروة.اميل!برهييه-4

-5!!-
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.والاسلامالهسيحيةبينالحضاريالتلاقحليواثرهاالاسكندرية5"الئاني"الف!مل

يأ،التراثيةالتقليديةالغنوصيةالمعرفةمنأفضلبالطبعوهي،المسيحيةوالعقيدة

.(")الدينعنالبعيدةالغنوصيةمنأفضل

مسيحيةغنوصيةبينالتمييزهذاضوءعلىانهنلاحظكلههذامن

والتيوالأخلاقوالنفساللهحولأفكاره)اكليمنس(قدم،ملحدةوغنوصية

الإيمانيةالفلسفاتوبينالمسيحيةبينالتوفيقعلىقدرفمدىفيهانلمح

شرقية.أويونانيةكانتسواء

فيمستقيمعقلكلانيرى)أكليمنس(ن!ف،ووجودهباللهيتعلقوفيما

واضح،استدلالنتيجةيكونباللهفالإيمان،اللهبوجودحتمأيؤمنإنمافاضلةنفس

ضرورةعلىيدلناالنظامن!فالعالمفيأما؟النفسوفيالعالمفياللهآثاريرى

علةوجودضرورةعلىالموجوداتفيالفعالةالقوىتدلناكذلك،المنظموجود

."8)وارادةعقلمنبهاختصهابمااللهمرآةفهيالإنسانيةالنفسأما.أولىفاعلة

الثنائيةيعارضفهوواحد،أففهي)أكليمنس(عندالإلهصفاتأبرزأما

الوجودكمالوإن،الكاملالموجودهواللهأنعلىذلكفيويستند،الغنوصية

.(9)دحاوفيالايكونلا

أعراضموضوعولاعرضأولاعددأولانوعأولاجنسأليس5:عندهفالله

يجببل،الرواقيونيفعلكما،"بالكلتسميتهينبغيفلا،الكلياتمنكليأولا

فيقسمةلا)ذوكثرةتركيبعنفيهالبحثينبغيولاالأشياءعمومابوأنهالقول

تعد،لاكميةأنه،كميةأنهذلكمعنىيكونفلالأمتناه،أنهعنهقلناوأنالواحد.

!م!م3*5ء16+6!"5،ءاول*ه*،هلا*!1.2.!.،22.

محمو.محمدقحف.ابو؟،،3.صالكنيسة،باءاسد..رستم؟272ص.اليونانيةةفس!خلاثاتيوس!.كرم.-2

العصرفيمصرمنصور.طارقومحمد.الحميدعبهرافتمحمد.ة،03ص،الفلسفيةالاسكندريةمدرسة

66ص،البيزنطي

.95صالخ!سفية.سكند!سة21مدرسة.مصطفىالنشار.-3
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الاسلأميوالفكرالهسيعيالفكربينالحضاهـسةالضلات

والمحوحوالخيرالواحددعوناهوأنمطلقأ.أسمولاشكلولالهامتدادلاأنهبل

الامتناعولكنله.أسماءالألفاظهذهفليست،والربالخالقواللهوالأبوالكانن

اللهفيالتفكيرعقلنايستطيعلكيالجميلةالتسمياتهذهنستعملالحقالاسم

هيمقدماتعنيصدرالعلمهذامثلن!ف،برهانيعلمب!زاءهنافلسناخطأدون

ينكشف!انماشيء،مناللامخلوقالموجودقبلوليس،المعلوممنوأوضحأسبق

.(")،كلمتهوبفضلنعمتهبفضللعقلناالإلهيالمجهول

صفاتأيمنوخلوهالإلهبسمو)أكليمنس(إيمانيتجلىالنصهذاوفي

.المسمياتبهذهتسميتهإلىمضطرينكانواوأنالبشر،عليهيخلعهاانيمكن

،المقدسالكتابفقطمصدرهاليساللهحولالساميةالعقيدةهذهأنولاشك

فلسفتيخاصةالإيمانيةالفلسفاتفيلهاأصولأنجدأنيمكنأيضآوانما

هيانماوالواحد،والبسيطالخيرباعتبارهاللهالىفالنظر؟(و)فيلون)أفلاطون(

أنهإليهامضافأ)فيلون(عندكذلكوهي)أفلاطون()!(،عندالإلهخصائصأخص

.(9)لككالكونيتخللالذياللوغس

أسمىكاملككاثنوأبعادهاللهعنالأسماءرفععلى)أكليمنس(اصرارإن

بأنالقولالىبهتؤديانكادت،البشريةوالأسماءالصفاتمظانمنمظنةأيعن

.(")معرفتهيمكنلاالله

ة،03ص.الفلسفيةالاسكندريةمدرسةمحمود.محمدقحف.ابو؟273ص.اليونانيةةفس!فلاتاريخ.يوسفكرم.-،

منصور.طارقومححد.الحميدعبدرافتمحمد.؟293صواديني.الفلسفيالفكرملامح.عباسحربيعطيتو.

تارر*.اميل،برهييه؟،،3-،82صص.الكنيسة،باءاسد.،رستمة67-66صص.يطن!يبلاالعصرفيمصر

.!2-8،صص،2جلهكنيسة.،بءموسوعةلهرج.عاولالمسمح.عبدة3،5-3،4صص.2ج،الفلسفة

.98ص.الن!سفيةلأسكندريةمصرسة.مصطفىمثر.؟3،5-3،4صص.2عالخ!سفة.تاسض.اميل.برهييه-2

ة67-66صص،البيزنطيلهعصرلهيمصرمنصور.طارقومحمد،الحميدعبدرالهتمحمد-3

*آمكاورخا!"ء!ا8،ولط*"!4"*7ه1.28ء،22.

.272ص.يونانيةفىلفلسفةثاءيوس!هكرم.؟9،ص.الفلسفيةلاسكند!ةمصرسة.مصطفى،لنشار.-4
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*والاسلامالمسيحيةبينالحضاريالتلاقحلواثرها+الاسكندرية*الثاني"الفصل

بالفلسفةفلسفتهمبأبطالالغنوصيينيدحضانيريد)أكليمنس(وكان

الفلسفةوأن،الدينفييتفقهأنالمثقفالمسيحيواجبمن)نهيرىوكان،الحقة

.(")الغايةهذهلتحقيق)داةخير

الغنوصيةيسميهمابينالتوفيقفي)أكليمنس(بهاقامالتيالمحاولةان

بعضفيتطرفإنهاذ،العقائديةالمشاكلبعضلهسببت،والإيمانالحقيقية

الغنوصية)ء(.عنتعاليمهفيالأحيان

والبيئةدرسهاهالتيالوثنيةوالفلسفاتالعلومأنهذا،منللباحثةتبين

محوهالسهلمنيكنلمعميقأأثرأفيهتركت)أكليمنس(،فيهانشأالتي

تامأ.محوأ

:الرمزيالإسلوب-3

مشترك)أكليمنس(،زمنفيالإسكندريةفيشائعإسلوبالرمزيالإسلوب

استعملوهالذينواليهود)هوميروس(،لتفسيريستعملونهالذينالرواقيينبين

فيالمقدسوالكتاب.المقدسالكتابعلىيطبقونه،الإسكندري()فيلونمنبتاثير

.(!)اهلمثيللاسلطة)أكليمنس(،نظر

،اراديتصديقباف،الرواقيونعرفهمثلماالإيمانيعرف)اكليمنس(وإن

للحكمة،مقدمةالرواقيينعندالإيمانكانبينمالكن.ومكينثابتحدذوتصديق

.(4)المسيحيةللحياةمقدمة)أكليمنس(عندنجده

.،،3ص،الكنيسةأبماءاسد..رستم؟293ص.والدينييفس!فلاالفكرملامح،عباسحربيعطيتو!-،

الفكرتارر!و)،خرون(.س!يمكيرلس.بسترس؟507ص.،جمالمسيص.الفكرثات.جرجسحنا.الخضري-2

.385ص.المسيحي

الس!يحي.الغكرتاررة.جرجسحنا.الخضري؟3ـه6صسسيحي،الفكرتارر*و)،خررن(..سليمكيرلس.بسترس-3

.507ص،"مج

.293مى.والدينيالفلسفيالغكرملامح.عباسحربيعطيتو.؟4،3ص.2جالخ!سفة.ثال!)جل،برهمى.-4

-!!!-
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اي!طميوالفكرل!سيحيالفكربينالحضارىالعملا

مادةمنكانتوانماديةانهاعلىالإنسانيةالنفسإلى)أكليمنس(ينظر

وإرادةفكرمنتمتلكهفما،"جسمية"لابانهافيهتوصفأنيمكنحدالىلطيفة

.(")ومحبتهصفاتهومعرفةالله)دراكعلىبالقدرةتمتازيجعلها

أساسأيرتكزالذي،الإنسانيةالنفسلطبيعةالتحليلهذاضوءوفي

يقدم-الرواقيةالفلسفةروحفيهيشتمكانن)و،المقدسبالكتابتأثرهعلى

هي،الإنسانعندالأخلاقيةأساسأنيرىفهو؟الأخلاقيةفلسفته)أكليمنس(

نأ.والأفعالالأشياءعلىالحكممنوتمكنهيمتلكهاالتيالطبيعيةالقوةتلك

البشرفكل؟الإلهيةالكلمةفيمشاركةقوة،عندهالعارفةالقوةتلك

باختيارهمباللهاتصلواوكلما،مولدهمفيالإلهيةوالمعرفةالصوريستقبلون

.("زهبالتشبهعلىقدرتهمزادتكلما،وإرادتهم

ونلاحظتعاليمهعلىبهيستهانلاتاثيرأبدورهاأيضآالرواقيةتركتولقد

ويعطشويجوعيتألمكان)المسيح(هل)المسيح(.الآملمشكلةمفهومهفيهذا

يكنفلم.الحسيةالمؤثراتهذهكلفوقكان)المسيح(أنيظنفهوالبشر؟كبقية

هذهمحلفيهحلتقدالإلهيةالقوةلأن،عليهسلطانأيللألامأوللجوعأوللعطش

والعواطفالمشاعرهذهأنلدرجة،كليةبطريقةعليهسيطرواللاهوت،الدوافع

.(9)عليهسلطانايلهايعدلمالحسيةوالتأثيرات

ب)فيلون(وتأنر،والرذائلللفضائلالدقيقتحليلهافيالرواقيةمنأفادكما

.(5)هنعوأخذ

.272ص.اليونانيةالفلسفةثاتروس!ءكرم.؟9،ص.الفلسفيةالاسكند!يةمصرسةم!طخى.النشار.-،

5ءملأ*فىحط!6*اه!*ط*004قمه7هط2ء!.،42.

.4،3ص.2ح.ةفس!فلاثات.!مابرهييه.ة5،صه.،مجسسيص.الفكرثارر!.جرجسحنا.الخضري-3

والمهني.لهفلسفيالفكرملامحعلأس.حربيعطيتو.ة273صاليونان!ة.الفلسفةثاتيوسك.كرم.!

.295-29صفىص
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.والاسلامالهسيحيةبينالحضا!يالتلامحلواثرهاالاسكند!مة80اللاني+الخ!ل

كالآتي:وهيأقسامأربعةإلىالقديمالعهدقسم(الإسكندري)أكليمنس!ان

التاريخي.القسمهوالأولالنوعأو،الأولالقسم-

الشريعة.هو،الثانيالقسم-

الأخلاقي.بالسلوكخاصينوالثانيالأولأيوكلاهما،

.بالعبادةخاص،الثالثالقسم-

الأنبياء.كتاباتفيجاءبماالخاصوهواللاهوتيالقسمهو،الرابعالقسم-

وكأنهكله،بحشرهالمقدسالكتابفهمعدممن(الإسكندري)أكليمنسويحذر

أن:يرىكانالإسكندريةمدرسةتعليملأنذلكخاص؟هومافيهايوجدلاواحدةقطعة

الرموز.يقدم:التاريخ-

.بالسلوكالخاصةالعلاماتتقدم:الشريعة-

والله.)سرائيلبينبالعهدالالتزامأساستعطي:العبادة-

الله.استعلدنعناللاهوتيالتعليمقاعدةهي:النبوة-

مؤلفاته::لثأثا

كنوزألناتركواالذينالكتابومن،اللامعةالشخصياتمن)أكليمنس(كان

والتيبهاعلمالتيوالتعاليماللاهوتيةالأفكارنقلفيأهميتهاتبدو،عظيمة

أنالا،المعلمهذابهعلمماكلنقبللاكناوأن.الزمانمنالحقبةتلكفيانتشرت

فيوانتشرت،البعضبهانادىالتيوالأفكارالعقائدمننوعأتبينتعاليمه

.الميلاديوالثالثالثانيالقرنينفيالكنيسة

اللاهوتيةالكتبمنضخمةمجموعة(الإسكندري)أكليمنستركفلقد

الآنالىبعضهابقىالتيأيضأ،الأدبيةوالكتب،والدفاعيةوالتفسيريةالعقائدية

الكتب:هذهأهمومنالآخر،البعضوضاع

-5!2-
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الإسلاميوالنكرالهسيحيالفكربينالحضاريةالضلات

لثلاثية:ا-أ

اليونانيين:الىالحث-النصيحةأولليوناييينالإرشاد-8

المسيحية.الىالاهتداءعلىاليونانيينالمؤلففيهايحثفصلأ،(،2)الكتابيتضمن

يعنيهلماكشهادةوالفداء،الخلاصولتدبيرد)المسيح(،شاملةلوحةيرسم،الأولالفصلففي

ومن.وطقوسهمالوثنييناعتقاداتينتقد،السابعحتىالثانيالفصلفيثم.للإنساناللهكلمة

الكلمةإلىالارتدادالىيدعوهمالذياللهنداءقبولعلىيحرضعشر،الثانيالىالثامنالفصل

.(")اليونانيينوالفلاسفةالمعلمينجميعيفوقالذيالمعلمفهومعه.والتألهالمتجسد

كتاباتالىوثيقبشكلتنتمي،لليونانيين"الإرشادن!فمضمونها،أساسوعلى

ا!أساطيرعلىالعنيفهجومهممنعنهمعرفبما،الأولىالكنيسةفيالمدافعينالآباء

بهذهعلمعلى)أكليمنس(وكان.القديمالعهداصالةعنودفاعهم،بالآلهةالمتعلقةالقديمة

وعبادتهاالوثنيةالعقيدةضدبراهينهاستمد-غرارهاعلى-وهوبها.انتفعوقدالكتابات

سمو،مشرقةوبكلماتقوي،شعري)سلوبفييمتدحوهو.الشعبيةاليونانيةالفلسفةمن

.(!)الإلهيةللنعمةالعجيبةوالعطية)الكلمة(،اللوغسنيالإلهيالإعلان

المسيص.الفكرتار!.جرجسحنا،الخضري13،-3صهص.القبطيةالكنيسةتاء،منسييوحنا.الشماس-،

مصطفى.النشار.؟38،-38صهصالصيحي.الفكر"!اتولأخرون(.سليمكيرلس.بسترسة504ص.8مج

م!مح.عباسحربيعطيتو.ة27صه.اليونانيةةفس!فلاتارر*يوسق،كرم.ة!7ص.الفلسفيةالاسكند!يةمدرسة

حلص.8اميرمطر.ة،59-،08صص.الكنيسة،باءاسد.رسثم.؟293-292صمي.والدينيالفلسفيالفكر

تاريخخ!صة.لهقبطيالتا!فىلجخةة4صه.ال!موتالىال!دخلحبيي.جورح.بهاوي؟398ص.اليونانيةالفلسفة

ة69صمصر.!يالس!محمة

ء8!م3*.حط+ء515،*ط*804+*7ه1.20!،22.

الكنيسةقاء.منسييوحنا.الشماس؟76-75صص!2ج،الكنيسة،يدموسوعةلهرج.عادل،حم!سلاعبد-2

المسيص.الفكرثات.جرجسحنا.الخضري؟،59-،08صص.الكنيسة،باءاسد.رسثم.ة3،ص.القبطية

حربيعطيتو.ة-38،38صهصالمسيص.الفكرتاتولاخرون(.سليمكم!لعس.بسترسة504ص.،جم

الف!سفية.الاسكندريةمدرسةمي!طفى.النشار،ة293-292صصواديني.يفس!فلالهفكرم!مح.عباس

السميحيةتاتخ!صة،!لقبطيينىلجنة127،-27صهمىلهيونافط.ةفس!خلا"!ات.يوسفكرم.ة87مى

.69صم!مر.لهي
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"والاسلامالهسيحيةبينالحضاريالتلاقحلواثرها+الاسكنمريةءال!اني+طفصل

لاف!نه،اللاهوتعنالكلاممجالفيللوثنيينيكتب)اكليمنس(كانوعندها

يأ،الوثنيينلدىالمعروفالواسعمعناهافيثيولوجياكلمةاستخدامفييتردد

النورهو5اللوغس،بانتعلمالمسيحيةأنهو،عندهواضحلسبب،اللهمعرفة

الخليقةكلفييعملالإبنأوفاللوغس،.(")،العالمإلىآت)نسانلكليضيءالذي

فيالإنسانيةتقدمفيأساسيةخطوةكانواالوثنيةوفلاسفةشعراءوحتىوالبشر.

.(8)اللهمعرفة

:المهذبأوالمؤدبأوالمعلمأوالمربي-2

فيف)الله(.المعمدينإلىموجهالإرشاد،لكتابمنطقيةتكملةالكتابهذا

مشيرأ)فى(.الأخلاقيتثقيفهمومعلممربيهم)المسيح(،اليهمارسل،بالناسعنايته

الذيالأعلىالمثلوانه،البشريةصورتهفياللهابنهو،المؤدبشخصإلى

.(")هبالاقتداءينبغي

كما-الإرشادلكتابالمباشرالاستمراريمثلكتب،ثثةالعملهذاويشمل

الآتي:النحوعلىوهو،-ذكرنا

:الأولالكتاب-

للكلمةالتعليميالدورويناقش،عموميةأكثربطابعيتسم،العملهذامن

علىيدربهاأنبل،فحسبيثقفهاأنلا،افضلالنفستكونأنمنهويهدف،الإلهي

يثيرثم،،الأطفاللتدريبهو)نماالتدريسأصولعلمأن5:ويقولالفضيلةحياة

كما-فقطليسواإنهم"أطفالأ"،المقدسالكتابيدعوهمالذينهممن:السؤال

.(8:9)يوحنا..المقدسالكتاب-،

،باءاسهـ.،رستمة27صه.اليونانيةةغس!فلاتالض.يوسف.كرم؟4مىهاللاهو"الىاسدخل.حبيبجورج.بباوي-2

."59-808صا!هالكخيسة.

.39!ص،اليونانيةةغس!فلاحلص.امم!6مطر.؟382صالمسيص.الفكرثارر!ولاخرون(.سليمكيرلس.بسترس-3

.27هص.لهيونانيةفىلفلسفةكاءيوسد..كرم-4

!!م3*8حطكم008،ولءا*55،+*اه7ى5!،22.
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الاسلاميوالفكرالمسمحيالفكربنالحضاريةالمملات

وبذلك.المسيحيالإيمانمناقلمستوىعلىيعيشونالذين-الغنوصيينيدعي

الخلاصنالواالذينكلبل.الكاملينالمسيحيينهموحدهمالغنوصيونيكون

ذ)واستنرنا،فقدتعمدناقدذ!ف":اللهأولادهمالمعموديةطريقعنثانيةوولدوا

اصبحناتكملناقدوإذتكملنا،فقدأبناءأصبحناذ)وأبناء،أصبحنااستنرنا

.(،)،خالدين

نأحينفي،المحبةهو،لأولاده)الكلمة(اللوغسيعلمهالذيالأساسيوالمبدأ

لاالمخلصن!فذلكومع،الخوفعلىقائمآكانالقديمبالتدبيرالخاصالتعليم

عادلف!نه،صالحهوكمااللهلأن،تويةادويةبل،فحسبمعتدلةأدويةيستخدم

والبر،والعقوبةالصلاحبينيوفقالذيهو،الناجحوالمربيأيضأ.الوقتذاتفي

الذين-مرقيونأتباع-المرقيونيينعلىردهذاوفي.اللهفييتنافرانلاوالمحبة

الجديد)!(.العهدالهغيرهوالقديمالعهدإلهإنقالوا

والثالث:الثانيالكتاب-

جميعتمسرؤيةيقدم،اليوميةالحياةمشاكلمعالجةإلىالرسالةتتطرق

والاستحماموالرقصوالموسيقىوالمسكنوالمشربالمأكلفيفينظر،الحياةمناحي

وصفأويقدم،الاجتماعيةللحياةمفصلةوصورةفيدون،الزوجيةوالحياةوالتعطر

فيورذائلترفمنآنذاكالإسكندريةمدينةفيعليهكانتكماللحياةهامأ

لهمفيقدم،الحياةهذهمثلفيالانغماسمن،المسيحيين،الكاتبويحذر.عصره

جورج.بباوي؟،59ص.الكنيسة،باءاسد..رستم؟76ص.2ج.الكنيسةأباءموسوعةفرج.عادل.المسيحعبد-،

؟38-3مىهص.القبطيةالكنيسةتارر*.منسييوحنا.الشماسة4،-4صهص.اللاهوتالىالمدخل،حبيب

الاسكندريةمدرسة.مصطفىالنشار.؟505-504صص.،مج.صي!سلاالفكرخل!ات.جرجسحنا.الخضري

.69صمصر.ليالس!يحيةتاريخخلاصة.القبطيالتارر*لجنة؟87ص.الفلسفية

الفكرتار!.جرجسحنا.الخضري؟77-76صص،2ج.الكنيسة،باهموسوعةلهرج،ل.اعالمسمح.عبد-2

يوسف.كرم.؟4،-4صهص.اللاهوتالىي!مدخل.حبيبجورج.بباوي؟505-504صص.،مجالمسيص.

.27!اه.اليونانيةالفلسفةتات
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+والاسلامالهسيحيةبينالحضاريالثلاقحليواثرهاالاسكنمرية80الثاني"طفصل

يطلبلاذلكومع.الظروفتلكمثلفيالمسيحيبالسلوكالخاصةالقوانينلجعض

منهيطلبولابل،الحضارةمباهجمننفسهيحرمأنالمسيحيمن)أكليمنس(

.الروحموقفهي،الحاسمةوالنقطةللفقر.نفسهيكرسأنأو،للعالمالتنكر

مبررفلا،العالمهذا"لهةيتصلماكلمنحرآقلبهالمسيصجعلفطالما

بالروحللمدنيةالثقافيةالحياةتصطبغأنالمهممنإتبل.أصحابهلاعتزاله

.(،)المسيحية

البسط:أوالمتفرقاتأوالمتنوعاتأوالطنافس-3

وهذه.،مذكرات5،الملاحظاتمن"مجموعةالكتابهذا)أكليمنس(يدعو

ن!فأمر،منيكنومهما.للنسيانودواء،لشيخوختهكترألهستكونالمذكرات

.(!)المسيحيةالمعرفةعنأفكارهكل،المتفرقاتفييجمع)أكليمنس(

الكتب،هذهتناولتهموضوعوأهمكتب.ثمانيةعلىالسلسلةهذهوتحتوي

المسيحيالإيمانعلاقةوبخاصة.الدنيويبالعلمالمسيحيةالديانةعلدقةهو

عن)أكليمنس(يدافع،المصنفهذامنا!أولكتابهوفي.اليونانيةبالفلسفة

للمسيحيين.بالنسبةلهاقيمةلاالفلسفةبأنالاعتراضعلىيردحيث،الفلسفة

بنفس.إلهيبتدبيرلليونانيينوهبتاللهمنعطيةالفلسفةبأنذلك،علىفيجيب

هامةخدمةتقدمانبمقدورهاانهغيرلليهود.الناموسبهأعطيالذيالإسلوب

لليونانيينقدمتالفلسفةولعل.إيمانهمضمونمعرفةارادماإذاايضأللمسيحي

المدرسةبمثابةكانتهذهلأن.اليونانيينالربيدعوأنالى،ورئيسيةمباشرةبصفة

292صص.والدينييفس!فلالهفكرملامح.عباسحربيعطيتو.؟،80-،59صص،الكنيسة،باهاسد..رستم-8

تاريخو)،خرون(.سليمكيرلس.بسترسة69صمصر.لهيالمسيحيةتاتخلاصة.القبطيخهل!اتلالجنة؟293-

.3ـه2ص.المسيصالفكر

موسوعةفرج.عاوللهمسح.عبد؟384-383صص،لمسيص.الفكرتار!ولاخرون(،سليمسل!عك،بسترس-2

.!7!ا،الف!سفيةامممكنمريةةس!دم.مصطفىالنشار.؟76صصا.2جلهكنيسة.أباء

-9!!-
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الاسلاصوالفكرالهسيحيالخكربينالحضاريةالضلات

للعبرانيين.بالنسبةالناموسفعلكما،،"المسيحالىالهيلينيالفكرتقودالتي

)المسيح()1(.فيكاملهوالذيلذاكالطريقيمهداعدادأالفلسفةكانتولذلك

تحدثالذيالشهيد(،)جوسيناليهذهبماابعدالىاكليمنسذهبوهكذا

فيشبهها)أكليمنس(أها.اليونانيةالفلسفةفيموجودبانه)الكلمة(اللوغسأصلعن

كان،اخرىجهةومن.()المسيحلمجيءالبشريةهيأأنهناحيةمنالقديمبالعهد

الإلهي.الإعلانمكانتأخذأنيمكنهالاالفلسفةأنحقيقةلتاكيدمتلهفأ)أكليمنس(

عن،الثانيكتابهفييدانيوهكذا.الإيمانلقبولالإعدادهو،تفعلهأنيمكنمناوكل

تافهأيعتبروفاذقدرهمناليونانيونيحطالذي،الإيمان"إن:الفلاسفةضدالإيمان

.(!)،إرضاؤهيمكنلاايمانفبدون،للتقوىوقبول،اختياريهووهمجيأ،

معرفة.كلاساسهووالإيمان،بالإيمانإلااليهاالوصوليمكنلااللهومعرفة

فذلك،مختلفةفلسفيةتعاليمفيالإلهيةالحقائقبذورنجدأنالمستطاعمنكانف!ذا

ولقد.القديمالعهدأنبياءمن،معتقداتهممنكثيرأاستخلصوا،اليونانيينالىمرده

كتابصاغحين)أفلاطون(حتىأت)ثباتفيبعيدةمدىإلى)أكليصنس(ذهب

.(9)اليهود()ايالبرابرةعنأخذوااليونانيينوأنب)موسى(،يقتديكان،الشرائع

ة،،،-8،صهص.الكنيسة،باءاسد.،رستمة78ص.2ح.الكنيسة،باهموسوعةفرج.عاولالمسعح.عبد-،

القبطية.الكنيسةتارر!.منسييوحنا.الشماسة585ص.8مجالمسيص،ر!فطتارر*.جرجسحنا.الخضري

مف!صفيالخكرملأمح.عباسحربيعطيتو،؟4،-4صهصطلأهوت.!ىالمدخل.حبيبجورح.بباوية3،ص

الفلسفةحلص.6اميرمطر.؟88صهالف!سفيةلاسكند!يةمدرسةمصكلفى.الثر.؟293-292صص.والميني

.69صميمر.فيالمسهحيةكاتخلاصةفىلقبطي.التاءلجنة؟39"ص.اليونانية

الفكرتالض.جرجسحنا.الخضري؟7079!ص!02حمكنيسة.،باءموسوعة.!مهعالهلمصممح"عبد-2

ةفس!فلاح!ص.اميرةمكلر.؟48-4صهص.اللاهوتالىالمدخلحبيي.جورجبباو!ر؟505ص.،مج.صي!سلا

.398!.اليونانية

292صص.وسينييفس!فلالهنكرملامح.عباسحربيعطيتو.؟،،،-،،هصصسكنيسة.،ياءاسدءرستم!-3

طقبطية.سنيسةتات.منسيروحناطشم!ىة88صمفلسفيه.ا!م!كنمريةممرسة.مصطفىمنشلر.؟293-

.69صمصر.لهيالمصيحيةتاتخلا!ة.القصقتة!جل138ص

-!كه5-
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+والاسلامالهسيحيةبينالحضاريالتلاقحلواثرها+الاسكنرلة،الثاني+الفصل

والأخلاقيةالدينيةومبادئهاالغنوصية،أفكاردحضفتتناولالأخرىالكتبأما

على،بالإيمانوعلاقتهاالحقيقيةللغنوصيةرائعةصورأالكاتبرسمولقد.الزائفة

أساسعلىيقوموالذي،الأخلاقيوالكمال.الزائفةللغنوصيةنقيضإنهااعتبار

الغنوصيةمعبالمقابلةالنموذجيةللغنوصيةعلدمةهواللهومحبةالطهارة

جميعبعديجبلم)نه،السابعالكتابنهايةفي)أكليمنس(قالوقدالهرطوقية.

ولذلك.الدينيةومعرفتهمللمسيحييناليوميةللحياةبالنسبةهامةبدتالتيالأسئلة

يسمىمان!فذلكومع.جديدةبدايةعملفيالرغبةلديهوكانتآخربجزءوعد

هوبل،السابعللكتاباستمرارأليسأنهيبدو.""المتنوعاتمنالثامنبالكتاب

منالأخرىا!لأقسامفياستخدمتالتيوالدراسات،الوصفيةالصورمنمجموعة

.(،)الكتاب

النهايةفياستهدفتالتيالفلسفيةآرائهعنالكتابهذافيعبروقد

.(!)الدينوحقائقالعقلحقائقبينالتوفيق

المعرفةحتىالاهتداءمنذ،تصف(والمتفرقاتوالمربي)الإرشادالثلاثيةهذه

يؤنهإنمافالكلمة.المسيحيحياةفيملا(0805)اللهكلمةعمل،الكاملةالحياةأو

والعالم.الإنسان

.،مج.السميحيالفكرتاريخ.جرجسحناي!خضري.؟79ص.2ج.ي!كنيسة،باءموسوعة.لهرجل.اع.المسىعبد-،

تارر.يوس!كرم،؟284-283صصالمسيص.الفكرتالخو)،خرون(.سليمكيرلس.بسترس؟505ص

اسد..رستم؟293-292صص.والدينيالفلسفيالفكرملامح.عباسحربيعطيتو،؟27صه،اليونانيةالفلسفة

روحنا.الشماس؟48-4صهص.اللاهوت!يالمدخل.حبيبجورج.بباوي؟،،،-،،صهص.الكنيسة،باء

القبطي.التالضلجنة؟398ص.اليونانيةةفس!فلاحلص.6اميرمطر.؟34ص.القبطيةالكنيسةثار!.منسي

.69ص.ر!همفيالس!يحيةتارر!خلاصة

مىصالمسيص.الفكر"!ات،جرجسحنا.الخضريهـة8صلهف!سفية.الاسكند!يةمدرسة.مصطفىالنشار،-2

.38384-فى

-!-)كه
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!لاميوممكرل!سححيمفكربينمحضريه،لمت

الأغنياءمن"أيأو"3سيخلصالذيالغنيهو"منبعنوانعظة-ب

:"؟بالخلاصيفوز

عظةتكنلمأنهايبدووالتي)مرقس(،انجيلمننصعلىدينيةعظة)نها

علىيتغلبأنحاول)اكليمنس(أنكيفيبينوهوعام.دينياجتماعفيألقيت

منوكان.الإنجيللوصاياحرفيتفسيرنتيجة،سامعيهعندتولدتالتيالصعاب

أنيمكنلا.(1)الفقراء،واعطمالككلوبعذهب15:الربوصيةأن)اكليمنس(رأي

فليس،السمواتملكوتمنصاحبهيحرمالنحوهذاعلىالذيالغنيأنمنهايفهم

)أكليمنس(ويفسر.يخلصلكييملكماكلمنالإنسانيتخلصأنالضروريمن

فيرغبةأيةمنالقلبنحفظلكيتحريضاونصيحةانهاعلىالربكلمات

عنمسيحيكلاستغنىماف!ذابها.مبالغصلةايةمنوتحريره،المالامتلاك

الحاسم،الأمرهوالإنسانوسلوكالفقراء.لمساعدةفرصةثمةتكونفلن،ممتلكاته

الغنى،لافالخطيئة،الثرواتلاالشهواتنكبحانعليناثريأ.أومعدمأكوفحقيقةلا

.(8)السمواتملكوتمنالإنسانتحرمالتيهي

ثيوذوتس،:من،مقتطفات-ج

ف)النتيانوس()9(.اتباعمنغنوصيوهو

:،النبويةالخلاصات5-د

الغنوصيينكتبمنواقتباساتمقتطفاتعلىيحتويانكتابانوهما

عليها)"(.والتعليق

الكنا*المقس!.مرقمى.)،:،2(.-،

بسترس،،8،ص.الكنيسةيبلهاسد..رستم؟80-79صص.2ح،لكنيسة.بموسوعةلهى.عالهللهسى.عهد-2

13"صالقبطهة.الكنيسةتاهم!.منسييوحناالشمهس.13ـه4صلهسعيص.الفكرقالضولاخملن(.سليمكيرلس

.505ص.8مجطعسيص.المكرثات.جرجسحنا،الخضري

.3!4صطمسيحي.الفكرتد!ولاخرون(!سليمكيرلسبسترسى.-3

.5صفىه.8مجلهمسيحي.شرثالض.جرجسحناطخضري.!

-!-!كه
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والاسلأم.الهسهحمطفيطحضريمثححلىواثرها+الاسكند!ية+،ل!اني+لهفصل

:المفقودةمؤلفاتههـ-

:،"المخطوطاتأو،العريقة"الخطوط-،

القانونيةالأسفارلكلتعيقتفسيرأقدمويعدكتب.نمانيةمنويتألف

سوىيوجدولاجدل.موضعالتيللأسفاروحتىبلوالجديد،القديم:للعهدين

فيمنهاأخرىمقتطفاتتوجدكما.باليونانيةمحفوطةمنهاقليلةمقتطفات

أعمالفيأخرىاقتباساتتوجدكماد)أوكومينيوس(.المنسوبةالمنحولةالكتابات

الآياتلبعضمجازيأتفسيرأيقدملاالعملذلكأنعلىتؤكدوهي.آخرينكتاب

لدىويوجد.العملهذافي)بنتينوس(معلمةذكر)أكليمنس(وان.المختارة

.(")بشدةانتقدهوقد.المخططاتلكتابالكاملالنص)فوتيوس(

:،الفصح"عن-2

تقاليدعنالكتابةعلىحملوهزملاءهأنفيهأعلن،الفصحعن5عملأ)اكليمنس(دون

)ملاتيوس(فيهاذكروقدبعد.فيمايأتونالذيناولئكلفائدةوذلكقديمآ،الشيوخمنسمعها

.(8)وموجزةقليلةاقتباساتسوىالكتابةهذهمنتحفظولموغيرهما.و)إيريناوس(

:"الكنسية"القوانينأو،الكنسي"القانون-3

أورشليماسقف)ألكسندورس(إلىوأهداه،المتهودينضدأوالكنسيالقانون

.(!)()القدس

القبطية.الكنيسةتارو.منسييوحنا.الشماس؟26صه،83!.6ك.الكنيسةتاتيوسابيوس..القيصري-8

السممح.عبد؟8.506مجالسميص.الفكرتات.جرجسحنا،الخضري؟888صيشيسة.،باهاسد..رستمة3،ص

.8صه.2ج.الكنيسة،باءموسوعة.فرجعادل

.2ج.الكنيسةآباهموسوعةفج.عادلالمسمح،عبدة26،ص.،3&،6ك.الكنيسةتاءةيوسابيوس..القيصري-2

.بسترسة،،2ص.الكنيسة،باءاسد..رستم؟38ص!القبطيةالكنيسةقافى.منسييوحنا.الشماسة"هص

.،مج.المسيحيالفكرتات.جرجسحنا،الخضري؟3ـه4ص.صي!سلاالفكرقاريخولاخررن(،سليمكيرلمى

.69صمصر.لهيالمسيحيةتاىخلاصة.القبطيالتافىلجنةة506ص

عادلالسممح.عبهة3،ص.القبطيةالكنيسةتالض.منسييوحنا.الشماس؟،82ص.الكنيسة،با.اسد..رستم-3

.69صمصر.فيطمسيحيةتاتخلاصة،فىلخبطيالتاءلحنةةصه!.2ج.الكنيسة،ياهموسوعةلهرج.

-!!!-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الاسلاميوالفكرالهسيحيالفكربين،لحضاهـسةتال!علا

:،الإلهيةالعناية"عن-4

كتابمنالأولالجزءمنفقرة(السينائي)أنستاسيوسنسخ

تعريفاتأعطتأنهاالىتشيرعديدةاخرىشذراتوتوجد،(ه*"357أ4)حح*ح

الكنيسةمؤرخيمنآخركاتباومؤرخأيأو)يوسابيوس(يذكرهالموهذا.فلسفية

.(")كشموضعالمادةهذهأصالةتبقىولذلككتابها.او

حديثأ،:للمعتمدين"نصيحةاوالصبر،على"الحثأو"للتحملنصيحة5-5

جديدأ)8(.المعتمدينبهاخاطب

"عنوكهالنعمة،"عنوالافتراء"،،عنو"الصومي!عنأحاديث-6

:"المشهورين"أغلاطو"النميمية

.(9)مهلاثرلاأنهإلا)يوسابيوس(،ويذكرهم

:،النبيعاموسعن7-5

.(5)كاتبههو)أكليمنس(أناعتبارعلى)بلاديوس(،يذكرهالذيوالوحيد

ل!أكليمنس(:رسائلأيةلناتتوافرلا-8

اثنتاند)اكليمنس(تنسبعباراتثلاثالمقدسةالنظائركتابفييردأنهالا

.(3)(2،)رقمرسالةمنمنها

.88-8صهص.2ج.الكنيسةأباهموسوعة.هرجعالهل.حم!سلاعبد-،

الكنيسة.أباهموسوعة،فرجعاول،المسىعبد؟26،-26صه.،3!.6ك.الكنيسةتار!يوسابيوس..القيصري-2

.الخضرية،،2ص.الكنيسةأبا.اسد..رستم؟3،ص.القبطيةالكنيسةتالخ،منسييوحنا،سالشطة!،ص،2ج

المسيص.الخكرىف!اتولاخررن(،سليمكيرلسبسترسة506ص.8مج.المسيحيالفكرتار!.جرجسحنا

.69صمصر،لهيالمسيحيةتاتخ!صة.القبطيالتاءلجنةة3!4ص

.الشماسة،،2صمكنيسة.،باءاسد..رستم؟26،-26صه.83د.6د.لهكنيصةتاىيوسابيوس.الخيصري.-3

،384صالسميص.الفكرتاتولاخررن(.س!يمكيرلس.بسترس13،ص.القبطيةالكنيسةتات.منسييوحنا

الكنيسة.،باءموسوعةلهرج.عادلالمسمح.عبد؟506ص.8مج.المسيحيالفكرتات،جرجسحنا.الخضري

.69صمصر.فيالمسيحيةكاتخ!صةلهقبطي،التارر!لجنة(88مى.2ج

.،،2مى،الكنيسة،باءاسد..رستمة8،ص.2جطكنيسة.،باءموسوعةفرج.عالهلممسمح.عبد-4

مكنيسة.،باهموسوعةفرج،عاول.المسيحعبد؟26،-26صه.83د.6د.الكنيسةتالضيوسابيوس..القيصري-5

.8"ص.2ج

-4!!-
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،والاسلامالهسيحيةبينالحضاريالتلالحليواثرهاالاسكندرية80الثاني+الفصل

:"المخلصترنيمة9-5

.(")أكليمنس(ةإلىالعملهذاينسبكذلك

:،لخلاصةا5-

المرءيحرمالا،قولهبحسب،فيجبالثقافةيحبفكررجل(الإسكندري)أكليمنس

تكثرولذلك.اليونانيينلمخاطبةبالاستعدادالأمرتعلقاذاولاسيما،التعلمفرحمننفسه

وغيرهم.)أفلاطون(،هوميروس:اليونانيينالكتابمناستشهاداتمؤلفاتهفي

الكنيسة.ورجل،المقدسالكتابورجل،مسيحيعالمف)أكليمنس(ذلكومع

يؤله،الذيالإلهيللكلمةيمكنمابأوسعالطريقيفتحأن)أكليمنس(هدف

.المثالالىالصورةمنالنفسويقود

.الفكريونشاطهالثقافيةبيئتهالىفيعودالباطنيةالى)أكليمنس(ميلأما

الصدرورحبهادئأيبقىولكنه،المزيفينالغنوصيينازاءالمسيحيةعنيدافع

ايمانه.ب!علانبلنفسهعنبالدفاعمهتمغير،الأشخاصويحترم

يحتفظكان،الإسكندريةفيالمتجددالمسيحي)أكليمنس(ان،فيهلاشكومما

اليونانيةالفلسفاتدرسالذي،اليونانيالفيلسوف)أكليمنس(منبجزءداخلهفي

شتىوفيوكتابيةعلميةكفاءةصاحبوهو.المتنوعةالمختلفةبمذاهبهاالوثنية

المواضيع.

اللاهوتيةالمشاكلليس،كتاباتهفييعالجأن)اكليمنس(حاولفقدولذلك

كانالتيوالفلسفية،الاجتماعيةالمشاكللبعضأيضأتعرضبلفقط،والدينية

العلومرائد5:لقبجدارةعناستحقفقدولذلك.عصرهفيالمجتمعيواجهها

الغيرالعلومدراسةالىالكنيسةدفعفيالمبادرةصاحبفهو،"المسيحية

واستخدامها.المسيحية

.3،ص.القبطيةالكنيسةض!اث،منسييوحنا.الشماس-،

-5!2-
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الاسلاميوالنكرللسيصالفكربينالحضاريةال!ملا

:(م26"-آ95)الاسحندويديونيسيوس،!

غنيين.وثنيينأبوينمن،(م890)سنةنحوبالإسكندرية()ديونيسيوسولد

والدهلأنكثيرةعلومدرس،(الكواكبالنجوم)عبدةالصابئةأتباعمنوالدهكان

.("زالإسكندريةفيللصابئةمعلمأصارحتى،بتعليمهأهتموقدغنيأكان

قدكان،(الرسول)بولسرسائل)حدىعلى)طلعولما،الإغريقيةالفلسفةدرس

.(8)(سلوب)رساثلكلاليهتحضرانمهاوطلبكثيرأبهاأعجبعجوزمنابتاعها

التيالفلسفيةدروسهتفوقالتي،عباراتهبلاغةمناندهشالرسالةقرأفلما

نمنها.بدفعووعدهاالباقيلاستكمالأخرىرسائلالعجوزهنطلبثمعرفها.

قلبه،تمسالنعمةبداتقد،اليهبهأتتماقرأبعدمابأنهالعجوزأحستولما

فيلزم،الأقوالقلكمثلعلىتطلعانالفيلسيوفأيهاتودكنت"ان:علانيةلهقالت

."9)،مقابلبدونلكيعطيهامنتجدحيث،الكنيسةالىتذهبأن

)القديسرسانليعطيهأنمنهوطلب)الشمامسة(أحدالى)ديونيسيوس(فذهب

الكتابكلقرأحتى،المؤمنينيلازمصارقرأهاولماسرور،بكللهفأعطاها،(بولس

.(.)اهبوآمنالمسيحيةالىتجتذبهبقوةشعرالموعظين،معوانتظم،المقدس

)الباباجلسولماشماسآ،رسمهمدةوبعد،(ديمتريوس)الباباعمدهثم

المدرسةفيمعلمآ)ديونيسيوس(عين،(مرقس)ماركرسيعلىياوركلاس(

.(3)الإسكندريةاللاهوتية

اوالكنسيالشىمجموح!بس:حنانياكسا*،؟826ص.2ج.الكنيسةبموسوعة!رج.عاول،حم!سلاعبد-،

.873صا.(م8998ة)بمى.2طالنور.مط..الجامعةلهمسيحيةالكن!سةنشقو

.73صا!مكنمرية.كرسيثاسهسثاتكامدمورسلهيمثر!ر-2

."38ص."اس.النفيسةالخريمة!سوذلهرس،-3

مط.اسكندر.مكسيميخانيل.ددياكونوقعليق:!نسيول،اليعقوبيالقبطيالسنكسارمخطوط:!ينيه.باسيه-4

.،34ص.الكنيسة،باءاسد.رسثم.؟295ص.2حد.ت(،)يلظهر8:للطبامة.هارموفي!ئ!ركة

.83ـه!."ج.النفيسةالخريمةايسونورم!،-5

-!!-هـ
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"والاسلامالهسيحيةبينالحضاريالتلاقحلوأثرها+ا"سكند!يةءالثاني"الفصل

)أوريجانوس(،للعلامةوتتلمذ،اللاهوتيةالمدرسةدخل()ديونيسيوسأنحيث

بالمدرسةالفلسفةتعليمإليهأسندواللاهوتيةالفلسفيةالعلومفينبوغأأطهرولما

.(")اللاهوتية

وذكر،الوثنيةشبابمنكثيرينبيانهبقوة)ديونيسيوس(واجتذب

ورسمهشماسأ،البطريركرسمهثم،كنيسةبيتهجعلإف)الأنباساويروس(

شؤونعلىالإشرافمعله،خلفأالمدرسة)دارةاليهوأسندقسأ،)الأنباياروكلاس(

.(8)الرعويةالكنيسة

يحظىوكانطبيبأ،يعملبا!يروسالتحاقهقبلكان)ديونيسيوس(أنيذكر

.(3)للمسيحيةللدخولكثيرينشبابأيكسبأنعلىساعدهمما،رفيعةبمكانة

ورسموه،لهخلفأليكون()ديونيسيوسالآباءأختار)ياروكلاس(وفاةوبعد

)ياورك!س(،البابايخلف.أنهالشعبورأى،العظيمةالمدينةلهذهأسقفأليكون

المرقسي)4(.للكرسيبطريركآ(ديونيسيوس)القديسفرسم

الكنيسةعلىالحفاظوهيالا،آنذاكصعبة(ديونيسيوس)البابارسالةكانت

.الاضطهاداتمنمستمرةموجاتوسط

حيث،للكنيسة()داكيوسأو)ديسيوس(اضطهادبدا(م250)سنةففي

شددوقد،للأوثانالتبخيريرفضونالذينالمسيحيينباضطهادأوامرهأصدر

علىالإسكندريةحاكموحرض(ديونيسيوس)الباباطلبفيداكيوس(-)ديسيوس

.2ج،الدينيالفكرف!سفة..جوقنواتي!لويسغرديه.ة283ص.36&.6ك.الكنيسةتالئيوسابيوس..القيصري-،

.363ص

المسيحيةثاتخلاصة.القبطيالتاتلجنة؟73صالاسكنمربة.كرسيتاسيمىتات.كاملس!وملهيمتري.-2

.22،صالمسيص.الايمانمعجم.حمويصبحي.اليسوعية7صهمصر،كل

.،26ص.2ج.الكنيسةأباءموسوعة.لهرجعاول.المسمحعبد-3

.صي!سلاالغكرتات.جرجسحخا.الخضري؟295ص.2ج.اليعقوبيالقبطيالسنكسارمخطوط.رينيه.باسيه-4

.98صطبيزنطي.العصرفيمصرمنصور.طارقومحمد.الحميدعبدرافتمحمد،؟587-هـ65صص،،مج

-!كه7-
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الاسلاميوالفكرللسيحيالفكربينالحضا!سةالضلات

بالهمعلىيخطرولم،بالمدينةمكانكلفيالباباعلىوفتشوا،السجنفيحبسه

.(")البطريركيةدارفيموجودإنه

خرج،عليهللقبضقدومهممنتظرأ،(ايام4)البطريركيةدارفيومكث

فتم،الشعبمنوعددالشمامسةبعضمعهوكانالمسيحيينأحدلزيارة

يدعىشماسعدامامعهكانمنومعالسجنإلىوارسلوهعليهالقبض

بذلكالمسيحيونسمعواذهاربأ،وفرأيديهممنأفلتقدكان،"تيموثاوس

فاخرج،مفتوحةالأبوابتاركينهربواالجندرأهمولما،السجنإلىانطلقوا

.(")هناكمنالبابالمؤمنون

إلىعادحتىالهدوءسادأنماولكن،الهربالى)ديونيسيوس(أضطرفقد

بكلويسوسهارغبتهيؤازرداكيوس(،-)ديسيوسالإمبراطورموتبعدالإسكندرية

طخلاص)9(.تضحية

()ديونيسيوسنفي،(م260-253))فاليريانوس(الإمبراطورحكمأثناءوفي

لتجربةالمصريةالبلادتعرضتالمنفىمنعودقهوبعدليبيا،الى(م257)سنةفي

مخلصراعككل،المشاكلويجابهيحاربوأخذالأملية،الحروبوهيأخرى

فيالمعروفاللاهوتيوالتقليدتتعارضالتيالخاطئةالآراء،والكنيسةد)المسيح(

.(4)آنذاكالإسكندرية

.2ج.اليعقوبيالقبطيالسنكسارمخطوط!منبه..باسيه؟،29-828صص.،ح.النفيسةلهخريمهلسمونورس.-،

.!73ص.الكنسيى!شامجموعة.الياسحنانياكسا*.؟295ص

الفكركات.جرجسحنا.الخضري؟،28-،27صص.2ع.الكنيسةباءموسوعةفرج.عادلالسممح،عبد-2

.7مىهمصر.لهيالسصيحيةتاتخلاصةالخبطي،التاتلجنة؟587-5!6مىص.،مج.المسيحي

ابرص.؟،34ص،الكنيسةأباهاسد،.رستمة73صلاسكنمرية.كرسيتاسيسلهالض!كاملش!وملهيمثري.-3

.808ص.الأولالسصكونيالمجمع.انطوان.وعربميشال

فلسفة..ج.وقنواتيلوشى.غرديه؟296-295صص.2جطيعقوبي.القبطيالسنكسارمخطوط!لهنيه..باسيه-4

ابرص.ميشال؟7،-7صهصمصر.لهيالمسيحيةتاىخلاصة،القبطيالتاتلجنةة36فىص.2ج.المينيالفكر

.،08ص.الأولالمسكونيالمجمع،انطوانوعرله!
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.والاسلاملمسيحيةبينالحضاريالثلاقحلواثرهاالاسكندرية5الطني،الن!ل8

ماتوكفاحوعملوصبرجهادحياةوبعدالطاعهمن،مرضتفشيثمومن

يستطعولم،انطاكيةمجمعانعقاداثناءفي(م265)سنةفي(ديونيسيوس)البابا

.(")مرضهبسببجلساتهحضور

)ديونيسيوس(على(الرسولياثناسيوس)القديسخلعفقدذلكعنفضلأ

"ديونيسيوسوالكبير،،،ديونيسيوسدعيكما،،الجامعةالكنيسة"معلملقب

علىولغيرته،وثباتشجاعةفيذلكمحتملأضيقاتمنعاناهمابسبب،،العظيم

.(8)أضيأالمسكونيالمستوىعلىبل،فحسبالمحليالمستووعلىلاالكنيسة

أبرشيتهلشؤونفاهتم،عاديغير(9))كليريكيأهذاالكبير)ديونيسيوس(كان

العقائدوفيالعمليةالكنسيةا!أمورفيكثيرأوصنف،العامةالكنيسةوالشؤون

تقديرموضعجعلهممااعتدالهجانبالىوالعلمبالمعرفةيتمتعكانحيثأيضأ،

الكنيسةفيثارتالتيالهامةالصراعاتكلفييتدخلانمنهوطلبوا.حولهمن

أيامه.في

ميسوعي.ة843ص.الكنيسة،باهاسد..رستمة5"7ص.8مج.السميحيالفكر"!اث!جرجسحنا.الخضري-،

.228ص!المسيصايىنمعجم.حمويصبص

لهرح.عالهل.حم!سلاعبد،74-73صصالاسكنصرية.كرسيتاسيستاديخ.كاملمورش!ليمتري.-2

فيمصرمنصور.طارقومحمد.الحميدعبدرالهتمحمد.ة،27ص!2ح.الكنيسة،باهموسوعة

.9"اصالبيزنل.الر

)الاكلمروسوهناكالعلمان!؟غم!مناي.نييك!علكالمنمجموعة)!مماح(:اكلعررس-)كليركيا-اك!مرريكي-3

و)الاك!مروسية-.رهبانيةمؤسسةالىينتصلاالذيالع!صاني(:و)الاكلمروس؟رهباناعضاؤهالنيالقافوني(:

من*ء،س(:-و))كلم!يكي؟العلمانيةالأمورفيلهخيالةالىلاكلروسرجدبعضعندميل+مفاهكقطح(:

الكهنةهيهايستعهر!د:(!ك!اه++-و))كلعرريكيةمكنيسة.خدماتمنبخدمةلاضطلعالكنسيةاسهنةاختار

ال!فرى(:و)،لاكلي!يكية!المعنىبحصرالاكلم!يكيةوكل:(الكبرى)الاكلي!سكيةوهناكواعمالهم.بخممتهمل!قيام

.الكبرىا!مررسك!ةلهىل!دخولتعدثانويةمدرسةوهي

مختصرمعجميوحنا.منصور.،57صالمسيص.!مانمعجم،حمويصبحي.اليسوعي!نظر:للتف!يل

.،،ص.القانونيطحقلمصطلحات
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لاسلاميوالفكرلمسيحيي!فكربينطحضريةالمملات

الاسحندوي(:)ديونيسيوسحتابات،

الامنهايتبقلمولكن،مؤلفاتعدة(الإسكندري)ديونيسيوسالباباكتب

كتاباتهفيويتجهوغيرهما.و)أثناسيوس()يوسابيوس(كتاباتفيحفظتشذرات

ايجابيبدورقامانهتظهرورساثله.بالتعليمخاصةاسئلةمعالعمليالجانبالى

منها:.عصرهفيالعقيديةالمناقشاتفي

"المواعيد،:أوالوعود"،عن-،

ويذكرالمواعيد،.5أوالوعود،"عنعنوانيحملانكتاباند)ديونيسيوس(صدر

ارسنور)".أسقف)نيبوس(تعليمعلىللردكتبهما)ديونيسيوس(أن)يوسابيوس(

الطبيعة:عن-2

نأ،للإنجيل"إعدادمؤلفهفي)يوسابيوس(ضمنهاالتيالاقتباساتتبين

وفيمقتدرأ.كاتبأوكان،اليونانيةبالفلسفةجيدةمعرفةعلىكان()ديونيسيوس

،()تيموثاوسأسمهلشابأرسلهارساثلشكلفيكتبهالذي،الطبيعة"عنكتابه

فيطسلوبهد)ديموقريطس(،الذراتنظريةعلىالقائمة(!)الأبيقوريينماديةيفند

ضدوذلك،الإلهيةوالعنايةالكونلنظامجدأمقنعبأسلوبيشهدالكتابهذا

.(9)للعالمالماديالتفسير

.327ما.24ف.7ك.الكنيسةتالض.يوسابيوس.القيصري-"

)ابيقوروكان.ب!سمهتسمىمذهبأأسسالذي.اليونانيدوس!ي!لاابيقورس(.-)أبيقورلأتباعاسمالأبيقوريون:-2

يبحثانفعليه.الانسانمرريدطماغايةةد!لاان:الخلاقلهييفس!فلامذهههوفحوى.وثنياصلمنأبيقورس(-

لهي.انطاكيةلهيابيقوريةمدرسةلهوجت.باكملهالمتوسطحوضى!عاجيقوريةسيطرت.الألمويتجنبعنها

الأبيقورية.بالأفكارلاسكنمريةكلالفلسفية،لمذاهبوتاثرتالمي!د.لهبلالثانيالقرن

ناهدة.جاسمبعدهاةوما،صه.(م،99،:م.د)..مط.د!اجيقوريالمذهم!-الأبيقوريمنير:.البعلبكي:ينظرلمتفصيل

بعدما؟وما،ص.(م20،فى:م.د)د.مط...يخي!!وموتللرغباتاشبا!-ابيقورحديقة-لهيالسعارةجابر:

الفلسفةجان:.برانبعدها؟وما5صد.ت(.:م.د)!.مط...جاليجودتثرجمة:راى.الذيابيقورلهيليب:سولير،

بعمما.ماو،ص.(م،992:م.د)ششر.يبجميةمط.ايوكسم.جورح:وتحقيقثرجمةلأبيقورمة.

.835صالكخيسة،،باءاسد..رستم-3
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.لاسلاموسسيحيةيينمحضريم!قحلواثرها+!م!كنمرية.مطني"لهفصل

:ودفاعدحض-3

اربعةفيصدرالذيالكتابهذاان(القيصري)يوسابيوسالمؤرخيخبرنا

باباوكان.(م268-259)(ديونيسيوس)الباباروما.فيسميهالىموجهأجزاء

.القدوسالثالوثتعليمفيعقيدتهيشرحلكيالإسكندريةأسقفدعاقدروما

التعليمفيهأوضحوقد،،ودفاع"دحضبكتابهذلكعلى)ديونيسيوس(فأجاب

.(")امورشكوكأزالتايضاحاتهأنويبدو،القويم

رسائل:-4

ولهذافيها.عاشالتيوللفترة،حياتهلتاريخهامأمصدرأرسائلهكانت

منتوجدولا.،الكنيسة"تاريخكتابهفيكثيرأيستخدمها)يوسابيوس(كانالسبب

بأكملهما.اثنتينسوىرسائلهبين

فانهاذلك،ومعمنها.شذراتبضعةسوىتوجدفلالبقيتهابالنسبةاما

.(")لاهتماماتهالعظيموالتنوع.للكاتبالنطاقالواسعالتأثيرالىتشير

)نوفاتيان(:الىالرسالة-أ

عدةكتابةعلى()ديونيسيوسحفز)نوفاتيان(أحدثهالذيالانشقاقأن

أتخاذالسلطاتمنوطلبالقطيعإلىالعودةوأتباعه)نوفاتيان(فيهاناشد،رسائل

.(!أ(داكيوس-)ديسيوساضطهادأبانالمنشقينلأولئكمعتدلةقرارات

)باسيليوس(:الىالرسالة-ب

()باسيليوسالىرسائله)حدىهيبكاملهابقيتالتيالأخرىالرسالة

الىالأسقفوجههاأنسبقأسئلةعدةعلىتردوهيبنتابوليس.أسقف

محفوظةالرسالةوهذه.أخرىوأسئلةالكبير،الصومبمدةتتعلق)ديونيسيوس(

.97-95صصالبيزفطي.سصرلهيمصرمن!مور.طارقومحمد.طحميدعبدرافتمحمد.-8

.،32ص.2ح.الكنيسة،باءموسوعةفى.عالل.لهعسمحعبد-2

.836ص.الكنيسة،باءاسد..رستم:299ص.45ف.7د.الكنيسةىف!اتيوسلإيوس،.القيصري-3
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الإسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضاريةالمطت

مصادرأحدتشكلوالتياليونانيةللكنيسة،قانونيةكنسية"رسائلمجموعةفي

.(")الشرقيةالشريعة

:()فابيوسالىالرسالة-ج

لم)نهمنالرغمعلى،إنطاكيةأسقف()فابيوسالىالموجهةالرسالةهذه

لتاريخبالنسبةأهميةلهاأنالا)يوسابيوس(،كتاباتفيمقتطفاتسوىمنهايتبق

الخاصةالمشكلةالرسالةهذهفي()ديونيسيوسويتناول.المقدسوالقربانالكفارة

الاضطهاد)8(.أثناءالارتدادبعدبالغفران

الأعياد:بخصوصرسائل.د

كليرسلواأن،الميلاديالتاسعالقرنحتىالإسكندريةاساقفةعادةمنكان

الذيالصوموبدايةالقيامةعيدتاريخعنمصركنائسلجميعاعلاناتسنة

الصوممراعاةعلىالكنيسةتحثرعويةرسالةصيغةفييتمهذاوكان.يسبقه

اولكانأف(الإسكندري)ديونيسيوسعنوعرفعنايةبكلالقيامةوعيدالكبير

)فى(.الرسالةهذهبمثلبعثأسقف

الحينذلكفيكتبذكرها،سبقالتي)ديونيسيوس(رسائلجانبوالى

تتناسبعباراتفيهاويذكر،باقيةلاتزالوالتيبالأعيادالمتعلقةالرسائلأيضأ

ارسلتالرسائلهذهبينومن.القيامةعيدمثلجليلةمناسبةمعخاصبنوع

التيالأوقاتايضأفيهاأوضح،()دوميتيوسالىوأخرى)جلاقيوس(،الىواحدة

.(5)القيامةبعيدالاحتفالفيهاينبغي

.،36ص،الكنيسة،باءاسه..رستمة833مي،2ح،الكنيسةأباءموسوعةفرج.عاول،طصيحعبد-،

.،37ص.الكنيسة،باهاسد.،رستم؟،33ص.2ج.الكنيسة،باءموسوعةفرج.عاول.لهسمحعبد-2

.،37صلهكنيسة.،باءاسد..رستمة77ص،لاسكنصرية.كرسيتاسيستاريخ.كاملمورسىليمتري.-3

.32،ص،2فه.7د.الكنيسةتات.!وسابيوس.القيصري-4
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،والإسلامالهسيحيةبينالحضار!التلاقحلوانرهاالاسكندرية5،الثاني"الفصل

:أخرىرسائلهـ-

تاريخكتابهفي(القيصري)يوسابيوسيذكرهاعديدةأخرىرسائلثمة

)أمون(إلىورسالة)صابيليوس(ضد()ديونيسيوسكتبهارسالةمنها،الكنيسة

وأخرى)يوفرانور(،الىوواحدة،()تلسفورسإلىوأخرى،برنيكيكنيسةأسقف

.(")امورأسقفوزيستوسو)يوفورس()آمون(الى

:(م25"-آ85)()الهريجانوس"لهه

حياته::اولأ

وشبابه:طفولته-،

قويةدفعةأعطىالذيهو(الإسكندري)أكليمنسكان)ذا)فدائمأيقال

يعتبر)أوريجانوس(تلميذهن!فظهورها،بدايةفيبالإسكندريةالموعظينلمدرسة

.(8)الحقيقيمؤسسهاهو

فحسب،للنفوسوراحةسلوىدينتعدلم)أوريجانوس(بفضلفالمسيحية

ولكنها،المقدسالكتابدعامتهاالنماء،كاملةناضجةفلسفةذلكفوقاضحتبل

.(9)العقلعلىباعتمادهاتعتز

العقلبينالفاصلةالحدوديرسمأنيستطيعمسيحيأوليعتبرف!نههناومن

بينهما.التوفيقفيأستاذهطريقمواصلةفيالفائقةقدراتهاستخدمانهرغم،والوحي

كرسيقاسيسقارر!.كاملمورش!،ديمتري؟،34ص.2ج،الكنيسة،باءموسوعةفرج.عاولالمسمح،عبد-،

.يوسابيوس،القيصري:كتابراجع(الاسكندري)ديونيسيوسرسايرحولاكثرول!تفصيل؟77صصالاسكنصرمة.

.347-303ص؟32-8د.7د.الكنيسةتال!

.27-26صص.3ج.والكنيسةالدولة!رالهتالحميد.عبد-2

العصرلهير!يممنصور.طارقومحمد.الحميدعبدرافتمحمهـ.؟،3ص.3ج،3مجالحضار8،ة!يقول..ديورانت-3

.7هص!البيزنطي
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الإسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضاريةالضلات

نإورغم،المسيحيةاعتنقتوثنيةلأسرة(م،85)سنةفي)أوريجانوس(ولد

عطية5أو،حورس"ابنومعناهالقديمةالمصريةبالميثولوجيامتصلاسمه

.(")المسيحيةعلىنشأأنهالمحققمنأنالا،،حورس

مختلففيبالمؤلفاتحافلةمكتبةيمتلكمثقفأ،"ليونيداسوالدهكانلقد

)أكليمنسعنأخذكما،المقدسالكتاب)أوريجانوس(عنهتعلموقد،المعرفةفروع

.(8)والفلسفةالعلومالإسكفدري(

والدهأنقيل)أوريجانوس(،أكبرهمأولاد،سبعةله،ليونيداس"والده)نورد

العلومفييروضهبانيكتفولم،اهتمامباعظمفرباهالفصاحةمعلميمنكان

،ذكاءهيختبروكان،المقدسةالكتبفيأيضأفقههبل،والرياضيةالعقليةوالقوى

الكتابنصوصاغلبحفظحتىمنها،آياتبعضيومكليحفظبأنفيأمره

.(ىف)أبيغالمقدس

3-

كرصتاسسظررطمل.!س!يم.ديمترية249-248صص.2د.6ك.الكنيسةتاسضيوسابيوس.!القيصري

؟،35ص.الكنيسةقاتمختصراندرو.ملر.؟826ص.8جلهننيسة.الخريمة)يسوذورس.ة95مىالاسكنمرية.

(5صكلسس.عليوالرداوريجانوسالعلامة.مرقسداود.؟،29-،28صص،8ج.اللهمدينةكنيسةاسد..رستم

خلاصة.القبطيالتاتلجنةة398ص.اليونانيةةفس!فلاحلص.امير6مطر.؟7صاو!لجانوس،.هنريكريمونا،

.72م!ر،صلهيالس!يحيةخل!ات

أباءموسوعةفرج.عادل.السممحعبدة393صالمسيص.الفكرتاتو)أخرون(.س!يمكيرلس.بسترس

عهاس.حربيعطيتو.؟57ص.القبطيةالكنيسةقصة.حبيبايرشى.المصري؟92-9،صص.2ج.الكنيسة

ة54صه!8مجالمسيص.الفكرخس!اك.جرجسحنا.ير!خخلا؟295ص.والميني،لخلسفيالفكرملامح

المقسىالخبر.مط.الكنيسةحالشرحفيالنفيسةالمر8محيوس:؟،87ص.الكنيسةبءاسد..رستم

!(ومط!بلهنلكلعام)قاموسالمعارفلانر8.بطرس.البستاني؟57مى.(م8867:)اورشليم.البطريركية

ة647-637صص.4ج

طأ**!لو*.3!هاعله!15!8!آ:!ء4ألص!،لأ،*ح80،ح8،"ها!ح،ه،15+هلا"لإك!،3!ه23:لأموه،طاه78)7

!!.لههه،لههفىةول،لاة88*.كنعه!ك.*ءله،4،03،!(،ءح55،ما5*،أل6!هولأ*!!.،8فى2-،8لهر.

ص،2ف.6ك،الكنيسةتاتيوسابيوس.القيصريص،فى؟!القبطيةالكنيسةثافى!منسييوحنا.الشماس

مننيسة.مخريمةلس!ونورس.؟95صالاسكنمرية.كرسيقاسيستالض.كاملمورشىلهيمتري.،249-248ص

الكنيس!تالض.اغناطيوس.وديكميشيل.يتيم؟،35ص.الكنيسةىف!اثمختصراندوو.ملر.ة،26ص.،ج

-"!-
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.والاسلامالهسيحيةبينالحضاريالتلاقحلواثرها0،لاسكندرية8الثاني+الف!مل

منأكثرتشملهالتيالنعمةبركاتمنيتعجبأبوهكانذلكعنفضلأ

كانهباحترامويقبلهصدرهعنويكشفنائموهومنهيدنوفكان،عقلهحذاقة

.(،)القدسا!وحهيكل

)اكليمنسللعلامةفتتلمذ،اللاهوتيةالمدرسةفيوضعهقواهاستكملولما

)أفلاطون(مؤلفاتدرسفيوتوسع،المقدسالكتابعليهوقرأ،(الإسكندري

ونشأأترابهجميععلى)أوريجانوس(فبرز،بهأبيهظنحسنوتحققوالرواقيين.

حبأالشهادة)كليلنيلالىوهياموجدوبهعليهوالغيرةالدينبحبهفعموقلبه

الشهداء)8(.عدادفيليكونمراتففسهعرضحتى،بالمسيح

(م893،28-)(ساويروس)سبتيموساضطهادثارلما(م202)سنةوفي

ومغادرتها،بمصرتعليمهوقفالى)أكليمنس(استاذهاضطر،المسيحيينعلى

ة5صاوريجانوس.العلامة،مرقسداو..ة،29-،28صص.8ج.اللهمدينةكنيسةاسد..رستمة67ص"لشرقية.

عطيتو.؟72صمصر.فيالعسيحيةتاتخلاصةالخبطي،لهتاريخلجنةة7صاوريجانوس.،هنريكريمونا،

،،مجالمسيص.الفكرتات.جرجسحنا.الخضرية295ص.والدينيلهنلصنيطفكرملامح.عباسحربي

.4ج.المعارفدانرة.بطرس.البستانية57ص!النفيسة8ر!لاملاتيوس.،ة،7ص.الكنيسة،باء.-ا.رستم؟54ص

؟647-637صص

أصا*!8ء!6،.610!هة525ح8،4ةاهرر؟"ه10،،!!!ه،483ة*،لأة08ول4ءأ،84،68603عهحاهنيءا،لأ،!."أ"ه

!!.،852"ا.رفى!

ايرش!،المصرية،87ص.الكنيسة،باءلسد..رستم؟249ص.2د.6ك!الكنيسةتاريخيوسابيوس!.القيصري-،

.57صا.القبطيةالكنيسةق!مة.حبيب

تاسيمىتات.كاملصوشىليمتري،ة393مى،المسيحيالفكرثاريخولاخرون(.سليمكيرلس.بسترس-2

عالهك.المسعحعبد؟32ص.القبطيةالكنيسةتاريخ!منسييوحناالشعاس.ة95صالاسكنمرية.كرسي

لهورستر،؟396ص.اليونانيةالفلسفةحلص.امير6مطر.ة92-9،صص.2ج.الكنيسة،باءموسوعةلهرج،

لهيمصرمنصور.طارقوسد!الحميدعبدرافتمحمد.؟887ص.8ليل.جؤخل!اكالاسكندهـمة.م.ا

عب!؟،08-8و!صص!الأولالس!كونيالمجمع.انطوانوعر*.ميشالابرص،؟7صه.لهبيزنطيالعصر

ابو؟فى،3ص.3ج،3مجالحضار8.قيمةول..لهيورانتة27-26صص،3جولهكنيصة.سولةرأهمت.الحميد.

اليونانية.الفلسفةتاريخيوس!،كرم.!،05صالنلسغية.لاسكنمريةمدرسةمحمود.محمد.!حق

.386-3"5ص!ه.2ج،الفلسخةثات)ميل."برهييه؟275ص
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الإسلاميوالفكرالهسيحييلف!ربينالحضاربتال!يلا

.بالإعدامعليهوحكمالسجنوأودعمسيحيانهبتهمة،"ليونيداسوالدهعلىوقبض

أعلن،والدهخبرسمعفلماجدأ،كثيرأ)أوريجانوس(علىالحادثةهذهاثرتوقد

أمهأنه)"(الشهادةنجيرإكليلنوالفيمعهليشتركبأبيهاللحاقفيورغبتهميله

.(8)المنزلفيالبقاءعلىوأرغمتهملابسهوأخفتبالقوةمنعته

والدهإلىيبعثانفاضطرالهدوء،يلزمانيقدرلم)اوريجانوس(أنغير

كتبه:مماوكان،العقيدةعلىوالثبا!الاحتمالعلىفيهيشجعهتعزيةخطاب

وتعالىسبحانهاللهن!فبأولادكتهتملادعوانافيرأيكالعذابيغيرأن"حذار

لتشجيعالخطابهذاأمثاليرسلانمعتادأكان)أوريجانوس(أنوقيلبنا،.يعتني

الاضطهاد)9(.عذابطائلةتحتواقعينكانواالذينالمؤمنين

منعشرةالسابعةفي)أوريجانوس(وكان،والدهأعدم(م203)سنةوفي

أرملتهفباتت،الحكومةالىأملاكهضمتحينئذ،الاضطهادلقوانينوتبعأ،عمره

الستةوأخوتهامهعنومسؤولأمكلفأ)أوريجانوس(وأصبحوعوز،فقرفيوأولاده

.(5لصغارةا

اكليلأالكاهنيضعوفيه.الزواجرتبةمنالأهمالقسميعتبر.الطقوسبعخىلهي:(!"ة8،))كليل-،

الخطيبين.منكلراسى!ع

.58ص.السصيحيلايمانمعجم.حمويصبحي.اليسوكلينظر:

؟،27-،26صص.،ج.النفيسةالخريدةايسوذورس.؟32ص.القبطيةالكنيسةثات،منسييوحنا.الشماس-2

؟،،7ص،لكنيسة.أباءاسد..رستم،5صاوريجانوس.العلامة،مرقسداود!ة57ص.النفيسةالد!؟ملاتيوس!

.64ـه-637صمى،4جالمطر&.دانر6.بطرس.البستاني

دم!رانت.؟7صأوريجانوس..هنريكريمونا.ة249-صهـ42ص.2ف.6ك.الكنيسةتالنيوسابيوس..القيصري-3

عطيتو،؟54صه.،مجالمسيص.الفكرثات،جرجسحنا.الخضرية309ص.3ج.3مج.الحضارةقصةول.

.296-295صص.والدينيالفلسفيالفكرملامح.عباسحربي

الكنيسةقصة.حبيبأيرشي.المصرية393صالسصيص،الفكرخم!اتو)،خررن(.س!يمكيرلس.بسترس-4

مورشىديشري.ة92ص.2ج.الكنيسةأبءموسوعة،لهىعالد.المسمحعبدة5"-57مىص.القبطية

ميمر.لهيالمسيحيةتالئخلأصة.القبطيالتا!يخلجنة؟95ميالاسكنمرية.كرسيتاسيستاريخ،كامل

.73-72ص!ص
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.والاسلامالهسيحيةبينالحضاريالتلاقحليواثرهاالاسكندرية80الطني"الفصل

غنية،امرأةالإلهيةالعنايةلهسخرتحتىالحالبضيئيشعريكدولم

فيتعليمهعلىفانفقت،دراستهيتابعانالغنيةالمراةهذهسخاءبفضلفاستطاع

معيشتهتأمينعلىساعدهمما،اللغةلقواعدأستاذأوصار)أكليمنس(،مدرسة

سنة(25)العمرمنلهكان)أوريجانوس(أنالىالإشارةمنولابد؟عائلتهومعيشة

وهكذا.أفلوطينمعلمبعدفيماصارالذي(")ساكاسامونيوسللمعلمتتلمذعندما

بالوجهةتأثرقديكونبهذا)اوريجانوس(وان.المحدثةالأفلاطونيةتيارفيادخل

الأفلأطونيةمنالوصلحلقةمثلأفاي.(8)الأفلاطونيةمنللمسيحيةالمخالفة

المحدثة.الأفلاطونيةالىالوسطى

الإسكندرية:كنيسةخدمةفي)أوريجانوس(-،

المسيحي:التعليمأستاذ-ا

هذافيعقلهوكان،عمرهمنعشرةالثامنةفيالرجولة)اوريجانوس(بلغ

سنهحداثةورغم،والحنانبالشفقةقلبهوفاضالنضوجأستوفىقدالمبكرةالسن

مهمة)أوريجانوس(الىيوكلأنفيالإسكندريالبابا(ديمتريوس)الأنبايترددلم

التعليمتدريس

لهيفلسفيةمدرسةانشا.6!قيراسر6منوكانالاسكنصرية،!يمسيحيينابوينمنولدساكاس:امونيوس-،

الأواكلالمؤسسينمنيعدو)ارسطو(.أفلاطون(لانقديةدراسةمناخذهاالتيتعاليمهفيهانشر،لاسكنم!ية.

الحديثة.ل!ف!طونية

الكنيسةتات.منسييوحنا.الشماس؟244-24صفىمى.2جلهف!صفة.ثاريخ،اميلبرههمه.ينظر:ل!تفصيل

)الظهرة:لهعربية.ا!فاقدارمط.منما.الاس!موموق!المسيحيةالرهبانيةعل:احمد.عجيبة؟66مى.القبطية

.825صامصر.حضار6مراد.كاملىة45ص.(م2004

!هو"وبداياتلممانمسير6الأوليالكنيسة:لوشيساكو،؟58-57صص.،ج،الكنيسة"!اكجون.لوريمر.-2

المسكونيالمجمع.انطوان،وعربميشالبرص؟889ص.(م8990)طموصل:والنشر.للطبعالتايسىشركةمط.

اليونانية.ةفس!خلاحلص.8اميرمطر.ة275ص.ال!نانية!لفلسفةثا.يوس!كرم.؟،5،-ص!و،ص،الأول

منصور.طارقومحمد.لهحميدعبدرالهتمحمد.؟887ص.،ح.ودليلتاهـفىالاسكنمرية،م.الهورستر.(398ص

مدرسةمحمود.محمدقحف،ابو؟،35ص،لهكنيسةثاسضمختصراندرو.ملر.؟7صه.البيزنطيلهعصرلهيمصر

.49مى.ةفس!فلالهيلروسيوسد.كرم.بيوميمدكور،؟805صمفلصفية.الاسكند!ة
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!لاسلاميوالفكرالهسيحييلفكربينالحخطريةاليطت

الثقافةلتدريسافتتحهاالتيالمدرسةفيالتدريسعن)أوريجانوس(توقف

منحوزتهفيكانمنكلعنوتخلىوالنحو،واللغةالصرفعلوممنالدنيوية

رائعأ)"(.نسخأمنسوخةكانتالتيالقديمةالكتب

ترددبدونيكرسوكان،المقدسةالكتبدرسفيلياليهمعظميقضيكان

إمايهيئهمفكان،إليهيأتونكانوالذينولكلالمتنوعةلدراساتهفراغهأوقاتكل

للاستشهاد)!(.داماللمعمودية

فيكانواعندماوالمجهولينالمعروفينالقديسينالشهداءيساعدكانوقد

الشهداءيحييكان،الموتإلىيساقونكانواوعندما،الاستجواباثناءوفي،السجن

القدرةبفضل،حياتهبأعمالخاصبنوع،بهالاقتداءعلىالناسيحملوكان،بقبلة

.(9أتحييهكانتالتيالإلهية

لاإليهانجذبواالذينالتلاميذمنكبيرأعددأ)أوريجانوس(اكتسبوبهذا

.(53اضيأحياتهبسبببلفقط،تعليمهبسبب

الاسكندهـةممرسةمحمود.محمدقحف.ابوة250-249صمى،2ف.6د.الكنيسةخي!اتلوسابيوس..القيصري-،

.،مج.القبطيةالأمةتارر*.ل.ابتشر.ة،27-،26صص.،ج.النفيسةالخريدة)يسوذورس.ة،05ص.الف!سفية

.73-72صص

.هنريك!لهمونا.؟58-57ميص،،ج.(م،988)القاهر6:.الجيلدارمط.،الكنيسةخي!اقجون:لوهـسمر،-2

السممحعيسىعطا:محمد.الرحيمة77صالمسيص.الايمانمعجم.حمويصبصالهسوعي.ة8صاو!يجانوس،

مط.محمود.حامدعادل:ترجمةوالأواخر(.الأوانلوالموحدينوالانجيلللمسيحيةتاديض)عرضوالتوحيد

.88صد.ت(،:م.د).العربيةالحضارة

صالغبطية.الكنيسةقاهـفى.منسييوحنا.الشماس؟25صه.2ف.6ك.الكنيسةتالضيوسابيوس..القيصري-3

ولاخرون(،سليمكيردد.بسترس؟95ص.الاسكندريةكرسيتاسيستاء.كاملمورشلهيمتري.؟34-33ص

.73-7،صص.،مج،القبطيةالأمةخل!ات.ل.ابلاشر.ة394ص،المسيحيالفكرثات

الف!سفيةهالاسكندريةمهـرسة!مصطفىالنشار!؟93ص.2ج.الكنيسةأباهموسوعةفرج.عاولالعسعح.عبد-4

العلامة.مرقس.اود.؟309ص،3ج.3مجالحخطر8.قصةول،لهيورانت.؟،7ص.الكنيسة،باءاسد..رستمة94ص

؟6-5صصالريجانوس،

+"516،لأ،*5+أ!م!ه!+63!لك"*"أ!(6+8اأء*515(اللو!.:،9728طه207.ء!هه
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.والاسلامسسيحيةبينالحضاريالتلاقحلوأثرها.ا!همكنمريةالطني.+لهفصل

العلمفيدرجةاسمىلنوالالمتواصلوسعيهالزائدأنعكافهأنويظهر

لهيقدمكانماجميعفرفض،متناهيةلدرجةالحياةفيزاهدأجعلهقدوالفضيلة

ولا،الجوعألمعنهيدرأبمافقطيقتاتفكانجسدهعلىوتقسىلأتعابه،جزاء

واحدأ،ثوبأويلبس،فراشدونالأرضعلىيناموكان،المشروباتمنشيئأيشرب

أكثرويقضي،المتعبةوالاشغالالتعليمفيالنهاركليصرفحذاء،دونويمشي

.(")والمطالعةالدرسفيالليل

الشبيهالرجل5"الألماسي"أي"أدمتيوس،بالقدماءالمؤرخونلقبهولهذا

التيالصرامةهذهومع.ملليخامرهلاالذيونشاطهالنسكإلىلميلهبا!لألماس،،

عقلهوحذاقةطباعهفرقة،الجميعقلوبتسبيبوداعةمجملأكان،نفسهبهاعامل

الرجالكان،للخطابةينتصبكانولما.حولهيلتفونالإسكندريةمنكثيرينجعلتا

.(!)تعاليمهلسماعيسارعونرتبةكلمنوالنساء

يرشقهانويخشىذيلهوطهارةعفتهعلىحريصأ)أوريجانوس(وكان

بيوتعلىالترددإلىمضطربأنهيشعروكاناغتيابهم،بنبالوخصماؤهحساده

وفيما.يتبعنهالتلميذاتمنكثيراتورأى،الديناصولالعائلاتلتعليمالمؤمنين

للآيةأنتبه)متي()نجيلفيعشرالتاسعالاصحاحفييطالع(م،06)سنةكان

ثالضو)،خرون(.سلايمكيرلس.بسترس1252-25،صص.3ف.6ك.الكنيسةثاونيوسابيوس..القيصري-،

عهاس.حربيعطيتو.ة54،ص.،مج،صي!سلافىلفكرتاررجرجمى.حنا.الخضري؟394صالمسيص.الفكر

خاتكل-لراسات.حكيم.امينة6اوريجانوس.صلهعلأمة.مرقسولو!.؟296ص.والمينيالفلسفي،لفكرملامح

،8ج.الكنيسةض!اتجون.لوريمر.؟8،9ص.الأولىلهكنيسةلوش!!ساكو،ة82ص.السريةوالديريةالرهبانية

.58-57صصى

الكنيسة.،باءموسوعةلهرج.عالد.المسيحعبد؟35صالقبطمة.الكنيسة!اريخ.منسييوحنا.الشماس-2

تاسيستارر!.كاملمورشيلهيمتري.ة59ص.القبطيةالكنهسةقصةحبيم!.ىس!ما.المصري؟93ص.2ح

الخريمةايسونورس.177مى،لمسيحي.يلايمانمعجمحموكلرصبحيلهيسوعي.(95ص.لاسكنمررمةكرسي

.827!."ع.النفيسة
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الاسلاميوالفكرالمسيحيالفكربينالحضاربةالضلات

يمنعلكينفسهفخصى،الحرفيوبمعناهامعناها،ظاهرعلىوأخذهاعشرالثانية

الزائدالتقشفهذاوبسبب.(ديمتريوس)الباباالابأمرهيكاشفولمالتجربةعنه

.(")والضعفبالنحولجسمهأصيب

خصاهممنالناس"من:(المسيح)السيدقولذاتهعلىحرفيآطبق)نهأي

.(8)،السمواتملكوتأجلمنأنفسهمخصوامنومنهم،الناس

اللاهوتية،المدرسةفيالكثيرةالعلوممنحصلهبما)أوريجانوس(يكتفولم

يديرهاكانالتيالوثنيةالمدرسةفيوالأدبيةالطبيعيةالعلومدرسعلىفعكف

لعدمنظرآذلكتركها،تلاميذهمنعددآأنرأىلماإنهغيرساكاس(،)أمونيوس

)فى(.الإلهيالوحيكتبهلماالدروستلكملائمة

المفيدةالأقوالمنالأقدمونسطرهمايطالع)أوريجانوس(لبث

ليستعينو)أفلاطون(،)فيثاغورس(مذهبعلىالفلسفةدرسعلىفأنكب

؟309ص.3ج.3مجالحضار6.قصةول.ليورانت.ة255ص،2&،6ك.الكنيسةثارر*يوسابيوس.القيي!ري.-،

ص،،مج.القبطيةفىلأمةكاء.ل.ابتشر.ة94-93صص.الفلسفيةالاسكند!يةمدرسةميمطفى.النشار،

ة72صمصر.لهيالس!يحيةقافىخلأصة.القبطيلهتاتلجنة؟8،7ص.الكنيسةأباءاص..رستم؟74-73مى

ابرص.؟،،7ص،،.جودليلتاريخالاسكنددية،م.الهورستر،؟8،صوالتوحيد.حم!سلاعيسىعطا،محمد.الرحيم

.،،هص.الأولالمسكونيالمجمع.انطوانوعر*.ميشال

.(89:82).متى.المقدسالكتاب-2

النشار.؟35ص.القبطيةالكنيسةثارر!.منسييوحنا.الشماسة،26ص،،ج.النفيسةالخريتايسوذلرس!-3

ص.،مجالسصيحي.لهفكر--تار!.جرجسحناطخضري.؟94ص،الف!سفيةالاسكنمريةمصرسة.مصطفى

طارقومحمد.الحميدعبدت!أرمحمد.ة59ص.القبطيةالكنيسة!صة.حبيبايرس.ير!ملا؟542-54،ىم

السميحيون:أنيجوبير.ة58-57صص،الأولىالكنيسةلوش!.ساكو.؟7صه،البيزنطيالعصرليمصرمنصور،

اسدهرسثم.؟829ص.(م8982)بفماد:.البفداليالأد!م!مط.ابونا.الايرالأ+:ت!رش.الأولينالقرنينلهيالأولون

مراد..كاملة70-62ميص!8مج.القبطيةالأمةتات،ل.ابتشر.ة829-،28صص.8ج.اللهمدينةكنهسة

؟75ص.الوسطىفىلعصورتاىلهيلراسات،نسيمجوزيق،يوسف؟،34صالخبطي.العصر!يمصر8حضار

مط.جبر.ولهريدالصالحصبص:ترجمة.والاسلاملهمسيحيةبينالدينيالفكر!لسفة:.جوقنواثي،لوش!غرديه.

.3،فىص.3ج.3مجالحضار8.لهص!ةول..دوررانت؟36صه.2ح.(م8967:)بيروت.لمملايينالعلمدار
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+والاسلامالهسيحيةبينالحضارياقلاقحلواثرها+الاسكند!لةءالثاني+الخصل

صديقأايضأكانولهذا،الكتابتفسيروعلى،البدعاهلردعلىبذلك

.(")(ساكاسد)أمونيوس

نأغرضهوكانفيها،برعأنيلبثفلم،العبرانيةاللغةدرسعلىأنصبثم

وليؤهلوافيأ،تفسيرألهاليضع،الحقيقيةالمقدسالكتابآياتمعانييستقصي

.(8)المقدسةالكتبترجمةالىنفسه

والنفوذالثروةاربابمنبرجل)أوريجانوس(تعرف(م2،2)سنةوفي

حميمأ،صديقألهوصارالإيمانإلى)أوريجانوس(فهداه"امبروسيوس،،يدعى

المعروفةالفلسفةدروسجميعوجعل،تعليمهدائرةتوسيعمنبواسطتهوتمكن

التعليم،علىبمساعدته"أمبروسيوس،يكتفولم.المسيحياللاهوتلدرستمهيدأ

فاشترى.الخاصةمصاريفهعلىونسخهاألفهاالتيالكتبأكثروضععلىحثهبل

.(9)متعاقبين)أوريجانوس(عليهميمليوكان،نساخسبعةواستأجرمؤلفات

تات.كاملمورشى،ديمتري؟،،7مى.الكنيسةآباءاسد،،رستمة275صميونانية.ةفس!فلاتاى.يوسفكرم.-،

مدكور.؟72عىمصر.لهيالعسيحيةتاتخلاصة!لقبطي.التاررلجنة؟95ص،الاسكندريةكرسيتاسيس

طخ!سفيالفكرملامح،عباسحربيعطيتو،؟49صطنلسنة.تاءلهيلروس.يوسف.وكرمبيدميابراهيم

المجعع.انطوانوعر*،ميشالابرص.ة،،7ص.،ودميل.جتارر*الاسكنهرية.م.الهورستر،؟296ص.والديني

9-8صصاوربجانوس..هنريكريمونا.؟،35ص.الكنيسةتاتمختصرانمرو.ملر.ة،صهه.الأولالمسكوني

ة30-29صص.3ج.والكنيسةادولةرافت.الحميد.عبدة845-،44صص.،ج.الررماسد..رستم؟

ح55اي!ا8!!3ول1،ةة،ه+ه!!4أهامر40.لأ7ه10،،0!5"،.!.4،.

الاسكندهـلةمررسةمحمود.محمدلهحف،ابوة93ص.2جلهكنيسة.،باءموسوعةلهرج،عاولالمسمح،عبد-2

العلامةمرتس،ود.10؟28صه.المربيالفتححتىالاسكندرمنمصر.مصطفىالعبالي.ة،05مى.الفلسفية

.2ج.الدينيالفكرله!سفة،.جوقنواتي.لوشىغرديه،؟9مىاوريجانوس..هنريكريمونا.؟8صأوريجانوس،

ة76-75صص،الوسطىالعصورثاتكللهراسات.نسيمجوزي!.يوسفة،45صموم.اسد.رسلام.ة36صه

.829.صجوبرو.أني.سسيحموريولون

اليسوعي.ة،35ص.ط!نيسةتاتمختصرأنمرو.م!ر.؟37ص.ةي!بقهلالكنيسةتار!.منسييوحنا.الشماس-3

مراد..كاملة9-!صصاوريجانوس.،لملامةمرقعى.د!ودء؟77صلهصيص.ا!مانمعجم.حمويصبص

.265ص؟88ف.6كفىلكنيسة.ثاءورسابيوس..القيصري؟،37مىمصر.حضار6
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الاسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضاريةالضلات

والمعلم:المدرسةهؤسس-ب

فيهاتدرسالتيالتمهيديةالفصولفييعملالبدايةفي)أوريجانوس(كان

اليونانيةالفلسفةعنفضلأ،والفلكوالهندسةوالرياضياتوالفيزياءالمنطقعلوم

.(")المقدسالكتابودراسةاللاهوتوعلم

وأ"ياروكلاستلميذهإلىأوكل،عليهكبيرأعبئأيشكلذلكاصبحوحين

لتدريس)أوري!جانوس(وتفرغ،التمهيديةالموضوعاتتدريسمهمة،هيراكلاس

الكتابدراسةخاصةوبصفة،واللاهوتالفلسفةعلومالعلياالصفوففيالطلبة

ساكاس()امونيوسمحاضراتحضورمنالكثيرةمشغولياتهتمنعهولم.المقدس

.(8)المحدثةللافلاطونيةالشهيرالمؤسس

النشار.ة35ص.القبطيةالكنيسةتات،منسييوحنا.الشماس؟،26ص!،ج.النفيسةالخريم!)يسوذورس،-8

45،صص.،مج.السميحيالفكرتار!.جرجسحنا.الخضري؟94ص.الف!سفيةالاسكنمريةمدرسة.مصطفي

منصور!طارقومحمد،الحميدعبدرالهتمحمد.ة59ص،القبطيةالكنيسةلهصة،حبيبايرش!.المصرية542-

.اغناطيوس.وديكميشيل.يتيم؟58-57صص.الأولىالكنيسةلوش!.،ساكو؟7صه.البيزنطيرم!علافيمصر

ص.8جالد.مدينةكنيسةاسد،.رستمة،29ص.الأولون،ني.الس!يحيونجوبع!،؟67ص،الشرقيةالكنيسةخي!ات

يوسف.ة،34صمصر.حضارةمراد،.كاملة70-62صص.8مجالخبطية.الأمةتاء.ل.ابتشر.ة،29-28ص

.2ج،الدينيالفكرف!سفة،.جوقنواتي.لوشىغرديه.؟75.الوسطىالعصورتاريخفيدراسات.نسيم!ي!وج

رستم.ة275صاليونافية.الفلسفةقاربخ"يوسفكرم.ة383ص.3ج.3مج.8الحضارقصةول.دحرافت.ة36صه

التاتلجنة؟95ص.الاسكندريةكرسيتاسيستاون.كاملمورشيديشري.؟،،7ص.الكنيسة،باءاسد،

الفلسفة.تاونفيدروس،يوسف،وكرمبيومي)سراهيممدكور؟72صمعر.فيالمسيحيةض!اتخلاصة.القبص

.،،جودليلتاتالاسكندهـمة.م.افورستر.؟296ص.والدينيالفلسفيالفكرملامح.عباسحربيعطيتو،؟49ص

طكنيسة.تالنمختصرتندوو.ملر.-؟،صهه!الأولالس!كونيالمجمع.انطوان.وعربميشالابرص.؟،،7ص

رافت.الحميد.عبدة،45-،44صص،،جروم،اسد،.رستم؟9-8صصاوريجانوس..هنريكريمونا،ة،35ص

؟88ميوالتوحيد.المسد!عيسىعطا.محمد.الرحيم؟30-29!اص"3ج.والكنيسةالدولة

ح155!51!،3!*ةةاء+5،!،أ!ا!م40فىلأ7ه5،101!5*ا!!4،.

.2ج.الكنيسةأباءموسوعةفرج،عالل.المسيحعبد؟36ص.القبطيةالكنيسةتات.منسييوحنااثس.

الكنيسة.،باءلسد..رستمة542-54،صص،،مج.المسيحيالفكرتاريخ.جرجسحنا.الخضرية93ص

طارقومحمد.الحميدعبدرافتمحمد.ة95ص.الاسكندريةكرسيتاسيمىتات.كاملمورشيلهيمتري.؟،،7ص

لوشىغرديه.؟،،7ص.،ج.ودليلتار!لأسكنصرية.م.الهورستر،؟72ص،البيزنطيالعصرليمصرمنصور.

مختصراندوو.م!ر.؟6صاوريجانوس.العلامة،مرقس.اود.؟359ص!2ج.الدينيالفكرلهلسفة..جوقنواني.

.،!و-99صص.الأولالمسكونيالمبعع.انطوان.وعربميشالابرص،؟835ص،الكنيسةتافى
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+والاسلامالهسيحيةبينالحضاريالتلاقحلوانرهاالاسكندرية80الثاني"طنصل

ومختلفالفلسفةفيهادرس،العاليةللعلوممدرسة)اوريجانوس(أسسحيث

وكان.المقدسالكتابعلم:المقدسللعلماعدادأإياهامعتبرأ،الدنيويةالععارف

يعدالنانفسهماليونانيونوكان.والوثنيونوالهراطقةالمسيحيونالمدرسةهذهيؤم

عظيمأ)"(.فيلسوفأالرجلهذا

قيصرية:كنيسةخدمةفي)أرويجانوس(-2

هوفلسطينقيصريةفي)اوريجانوس(تعليمأنالىأولأالإشارةمنلابد

.(8)الكنيسةفيالفثريةوالحياةللثقافةجديدآمركزأالمدينةهذهمنجعلالذي

بغلققامالإسكندريةمدينة(م2،7-2،،)(الكراك)الإمبرطورنهبحين

ذلكوكان،فلسطينالىالذهاب)أوريجانوس(فقرر،المعلمينواضطهاد،المدرسة

م()فى(.2،6)سنةنحوفي

وفي.المحليينالهراطقةمعمجادلةالى)اليونان(اخائيةاساقفةدعاهوقد

لكنائسهم،المقدسةالأسفاريشرحوأنيعظبانلهوللسماح،فلسطينفيمروره

كيرلس،بسترسة265مى.،6!،6ك،الكنيسةتاريخيوسابيوس..القيصري؟،27ص.،ح.النفيسةي!خريدةايسونورس.-،

النشار.؟542مي.،مج.السميحيالفكرقاريخ.جرجسحنا.الخضر!ة395ص،السميحيالفكرتاريخولاخرون(،سليم

بتشر.؟60-59صص،القبطيةالكنيسةقصة.حبيبايرسى.المصرية94ص.الف!سفيةالاسكنمريةمدرسة.مصطفى

72صصمصر،فيالس!يحيةتاتخلاصة.القبطيىف!ظلالجنة؟73-7صهص.،مج.القبطيةالأمةخل!ات.ل.ا

ة309ص.3ج.3مج.الحضارةقصةول.ديو!انت.ة،05صالخ!سفية.ا"سكنريةمدرسةمحمو!.محمدقحف.ابوة73-

،لفكرله!سفة..جوقنواتي.لوش!غرريه.؟297-296صص.والمينييفص!فهلالنكرملامح.عباسحربيعطيتو.

.75مى.الوسطىال!صورتاونلهيدراسات.نسيمجوزيكيوسق!ة360-فى59صمى،2ج.الديني

.396ص.المسيحيالفكرتاتولاخرون(.سليمكيرلس.بسترس-2

قاسيستات.كاملموريس،ديمترية543-542صمى.،مجالمسيص.الفكرثات.جرجسحناالغضري.-3

محمدلهحف.ابوة28صه.المربيالفتححتىالاسكنمرمنمصر.مصطفىالعباري.؟95صالاسكنمرية.كرسي

حربيعطيتو.؟85ص.،مج.القبطيةالأمةتاريخ،ل.ابتشر.ة،05ص.الفلسفيةالاسكندريةمدىسةمحمود.

؟73صمصر.كلالمسيحيةتاتخلاصة،القبطيالتالضلجنةة296ص،والدينيطنلسنيالنكرملامح.عباس

كريمونا.ة398ص.اليونانيةةفس!فلاحلص.اميرةمطر،ة8،،صمصر.لهيالتاريخيةطتر6اسكنمر،.صيفي

.76ص.الوسطىفىلعصورثاىفيلرلسات.م!سنجورر!يوس!48صهاو!مجانوس..هنري
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الاسلاميوالخكرالهسيصالفكربينالحضاريةالعملات

طلبدونوذلككامنأ،الفلسطينيةالمدنوبعضواورشليمقيصريةاساقفةرسمه

بحسبالكهنوتعليهيمنعكانالذيخصائهورغم)ديمتريوس(،اسقفهمنالأذن

!للرئاساتاللومووجهالرسامةهذهعلى)ديمتريوس(فاعترض،الكنسيةالقوانين

وعدهااساقفةحضورفيبالوعظ(")علمانيلرجللسماحهافلسطينفيالدينية

.(8)شرعيةغير

)أوريجانوس(أنالا،الاعتراضلذلكفلسطيناساقفةرفضمنالرغموعلى

إلىعودفولدىفورأ،الإسكندريةالىبالعودةالصارمةرئيسهاوامراطاع

وخلعه)أوريجانوس(حرمتمحيثمجمعأ)ديمتريوس(الأسقفعقدالإسكندرية

قررالمجمعولكنذلك،فييفلحفلمعنه.الكهنوتولنزاعالإسكندريةكنيسةمن

رتبهمنبحرمه(م23،)سنةفيثانمجمعوقام.ونفيهالتعليممنمنعه

)فى(.عزلهوأعلنالمصريينالأساقفةبعضحضرهحيث،الكهنوتية

فييعيشبل.الرهبانياتاحدىالىينتصلاكاهن:(علمانيو)كاهنالمالم؟طيينتميما:(!،ألا53)ع!ماني-،

اش!عب.اعضاءمنعاريأعضوأكانبلالاكلمروس.رجالمنيكنلممنالأما(:و)ع!ماني(.الناسبين.+الطلم

ديني.تعليماي.مرسمينظامهابحكمفيها.يلقىلا.ينيأ.محايدةمدرسة:(ع!مانيةو)مدرسة

)ر!ثاديوحنا:الناني.بولس؟333-332صصالمسيص.الايمانمعجم.حمويصبحي.اليسوعيينظر:ل!تفصيل

.،55-98صصد.ت(.:)لبنان.الاعلاملوسانلالأسقفيةاللجنةمنشورات.مط.المكرسةالحياةفىرسوى

مى.القبطيةالكنيسةىف!ات!منسييوحنا.الشماسة94مى.2ج.الكنيسةأباهموسوعة،فىعاللالسمعح.عبد-2

ص.3ج.والكنيسةالدولةرافت.الحميد.عبدة64ص.القبطيةالكنيسةثصة.حبيبايرش،المصرية39-38ص

راهتمححد.؟8،صوالتوحيد.الحسمحعيسىعطا.محمد.الرحيم؟8هـ،ص.الكنيسة،باءاسد..رستم؟29-27ص

ودليل.ثاثالاسكنمرية.م.ا!ورستر.ة70-69ص.البيزنطيالعصركلمصرمنصور.طارقومحمد.الحميدعبد

له!سفة،.ج!وقنواتيلوشىغرديه..،5،ص.الأولالمسكونيالمجمع.انطوان.وعربميشالابرص.،ة،87.مىج

.9ص.او!لهجانوسالملامة.مرقسداود.؟،45ص،،ج.هصرماسد.،رستمة36هص.2ج،الدينيالفكر

،8مجالسميص.الفكرثات.جرجسحنا،الخضرية39ص.القبطيةالكنيسةتات،منسييوحنا.الشماس-3

،باءصسوعة.بعاللى،المسمحعب!ة396ص.المسيحيالفكرتاتولاخملن(.سليمكيرلس.بسترسة544ي

،باءاسد،،رستمة269-267صص.89د.6ك.الكنيسةقالضيوسابيوس.مقيصري.؟94ص.2ج.الكنيسة

تالض.كاملس!ومليمتري.؟65-64صص.القبطيةلهكنيسةقصة.حبيبأيرشىالمصرى:،،8ص.ةس!نكلا

الحميد"عبد؟94-9،صص.،مج.القبطيةالأمةثاءد.اكتشر.ة96-95صصالاسكند!ت.كرسيكاسس

-"5!-
http://www.al-maktabeh.com



+والاسلاماطسيحيةبينالحضاريالتلاقحلوأثرهاالاسكندرية8.الثانيالخي!ل8

الى)أوريجانوس(عاد)ديمتريوس(،الأسقفتوفي(م232)سنةوفي

تلاميذاحد)هيراكلاس(الإسكندريةأسقفيةكرسيعلىوجلس،الإسكندرية

يقوملكيتغيرتقدالأمورأن)أوريجانوس(طن،ومساعديه)أوريجانوس(

الصديقالأسقفولكناليها،الحاجةأشدفيبلادهيرىكانالتيبالتعاليم

إلىالعودةإلىاضطرولهذا)أوريجانوس(،ضدالحرمانجدد)هيراكلاس(

.(،)فلسطينقيصرية

:،قيصريةفيللاهوتجديدةمدرسةتاسيس5-

الثانيةالفترةبدأتحيث،فلسطينالقيصريةالى)أوريجانوس(رجععندما

الانتقاداتقيصريةاسقفوتجاهل،أمامهمفتوحةوالكنائسالقلوبوجد،حيافمن

التاتلجنة؟،05ص.الف!سفيةالاسكندريةممرسةمحمود.محمدلهحف،ابوة28ص.3ج.والكنيسةالدولة-رافت.

والديني.الفلسفيالفكرملامح.عباسحربيعطيتر.؟74-73صصمصر.فيالس!يحيةقاتخلاصة.القبطي

.م.الورستر.؟89-88صص.البيزنطيالعصرلهير!ممنصور،طارقومحعد.الحميدعبدرالهتمحمد،ة296ص

8المنارا!مكندر!،صيفي،هـةصوالتوحيد،حم!سلاعيسىعطا.محمد.الرحيم؟،،8ص.8و.ليل،جقاتالاسكند!ية

؟9صاو!لجانوس.العلأمة.مرقسداود،؟398ص،اليوفانيةالفلسفةحلص،امير8مطر.؟،،8صمصر.لهيةيخم!اتلا

جوزيقيرس!.ة36،ص.2ج.الدينيالفكرفلسفة!.جوقنواتي،لوس!غر.يه.؟،2ص.أور!جانوس.هنريكريمونا،

النفيسة.الخريدةلسموةورس.ة،45ص!،ج.م!مه،اسه.رستم؟76ص.الوسطىفىلعصورثاءفيلراسات،نسيم

.،02ص.الأولالسمكونيالمجمع.انطوانوعر*،ميشال.أبرص؟،37صمصر.حضارةمراد..كامل؟،33ص.،ج

؟94ص.2ح.الكخيسة،باءموسوعة،لهرجعاول.السممحعبد؟39ص.القبطيةلهكنيسةتات.منسييوحنا.الشماس

مكنيسةقصة.حبيبامررشى.المصرية545-544صص.،مج!المسيحيالفكرتاون.جرجسحنا.الخضر!

الاسكنمرية،كرسيتاسيستارركامالرمورش!لهيشري.؟،8ـهص،الكنيسةيبءاسد..رستم؟76ص،القبطية

والديني.الفلسفيالفكرملأمح،عباسحربيعطيتو،ة28مي.3ج!والكنيسةالدولةرافت.طحعيد.ب؟96ص

محهد.الرحيم؟98-9صهص،البيزنطيالعصرلهيمصرمنصور.طارقومحمد.الحميهعبدرالهتمحمد.ة296ص

.ل.ابتشر.؟74صمصر،لهيي!عسيحيةتاءخلاصة.القبطيلهظلضلجنةة8،صوالتوحي!المسمحعيسىعطا،

..جوقنواتي،لوشى.غرليه،ةصهاوريجانوس.العلامة.مرقسطود.ة96-95صص.8مج!القبطيةامةثارر!

!ممد،.رستم؟76ص.الوسطىالعصورتاتلهيدراسات.نسيمجوزيق.يوسفة36،ص.2ج.الدينيالفكر!!سفة

اليونانية.الفلسخةحلص!امير6مطر.؟8،،صمصر،لهيةيخي!اتلااشار8اسكخمر.،صيفي؟،45ص.،ج.الروم

.،ح.النفيسة،لخريدةايسونورس.؟،2صلهمصرية.والميرلهةلهرهبانيةخي!اثكللراسلت.حكيم،امين؟39ـهص

.،3!-،37صصمصر.حضار8مراد..كاملة96ص.8عالد.ممينةكنيسةلسد.رستم!،3صفى
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7سلاميوالفكرللسيحي،لنكربينلهحف!يةالضلا

منفطلب)ديمتريوس(،الأسقفبهانطقالتيللحرماناتحسابأييقمولم

يؤسسأنأيضأبل،فقطالكنائسفيالتعليمليسالمرةهذه)أوريجانوس(

وادارتهافيهابالتدريسقامالتياللاهوتمدرسةتاسستوفعلأ.لاهوتمدرسة

.(")ةنسعشرينلمدة

هذهاصبحتوهكذاوالإرشاد،والتهذيببالتعليم)اوريجانوس(خلالهاقام

الذينوبفضلوبفضلهاكبير.واسعمحيطفيعظيمةمنارةبفضلهالمدرسة

مسيحيةروحيةنهضةوبدأت،المنطقةهذهفيالمسيحيةانتشرتمنهاتخرجوا

غريغوريوسأمثالعظامرجالالمدرسةهذهفيهتخرجولقد،ثقافيةفكريةوحركة

و)فرميليانوس()،(.و)أثيندوروس(العجائبي

كلانتهتوقد)مبراطورأ،داكيوس(-)ديسيوسعين(م247)سنةفي

()داكيوسشنهالذيبالاضطهاد)أوريجانوس(،بهاقامالتيالوفيرةالمجهودات

حقائقعنمدافعاكبربانهاليهونظر)أوريجانوس(سجنحيث،(م25،)سنةفي

الثقيلةبالسلاسلقيدفقد،قاسيةلعذابات)أوريجانوس(وتعرض،المسيحيةالديانة

بل،يقتللمولكنهبالحديد،وكويمظلمسجنفيوزج،وعنقهورجليهيديهفي

.2ج.الكنيسةأباءموسوعة،فرجعاول،السصمحعبد؟545ص.،مجطصيحي.الفكرتارر*.جرجسحنا.الخضري-،

لسد..رستم؟،3-82صصاوريجانوس.هنرىكرسونا.:،95-يمصاو!سجانوهـهالعلامةمرلهس!داو.!؟94ص

مدرسةمصطغى.طثر.؟66-65صصطقبطية.الكنيسةة!قحبييىس!ماالم!ركلر؟،،8ص.الكنيسةأباء

الأمةتاتد.ابتشر،؟296ص.والدينيلهفلصفيلهفكرملامحمباس!ربيعطيتو.ة95مىطن!صفية.يلاسكنصرمة

مى،لبيزنطي،طعصرفيمصرمن!مهـر.طارقىومحمد.،لحميدعبدرافتمحمد.؟95-94صص.8مجطقبطية.

المسيحهةثاتخلاصة.القبطيالتاءلجنة؟88مىوالتوحيد،لهمصحعيسىعطا.محمد،الرحم!و؟-89ص

كلدرلسات.نسيمجوزي!يوسك،ة36،ص،2ح.الدينيالفكرله!سنة،.حوقنواتي.لوشىغرديه.ة74صمصر،كل

.،38-،فى7صصمصر،حضار8مراد.كامي!؟845ص.،ج.الروملسه..رستمة76صطوسطى.طعصورتات

النكرتالضولأخرون(.سليمسل!مك.بسترسة279ص.3!هل.6&فىلكنيسة.تاءيوسابيوهـول.القيصري-2

كات.كاملمورسليمتري.؟4صهلهقبطية.طكنيسةثا.منسييوحنا.الشماس،396ص.المسيحي

.96ص.8حي!له.مدينةكنيسةيسسرستي،96يلاسكنصرمة.ميكرسيكاسهى
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.والاسلامسسيحيةبينالحضاريالثلاتحلواثرها+الاسكند!مةءالثانيلهمصل8

مكان،عذابهليطيلحيأبهويحتفظواعلنيأ،جحودأمنهينتزعواأنيريدونكانوا

.(")بالموتعليهيحكمالافيعنايةبكليجتهدالقاضي

والكبيرالعميقتاثيرهاجسدهأضعفتالتيوالعذاباتالاضطهادلهذاكان

صحتهولكن،سبيلهأخليأنبعدالسجنمنخرجأنبعدحتىصحتهعلى

بعدصورفيودفن(م254/253)سنةفيالمصريالمعلمهذافتوفي،تدهورت

وحفظ،كنيسةفوقهشيدتحتىمعروفأقبرهوطل،العظيمالجهادجاهدأن

قبرهواستمر،الأسقفيةصوركنيسةفيالمذبحبقربعديدةقرونمدةضريحه

(8"الميلاديعشرالثالثالقرنحتىللكثيرينمزارأ

.،مجالسميص.الفكرتات.جرجسحنا.الخضري؟286ص.39د.6ك.الكنيسةتاونيوسابيوس،.القيصري

كرسيتاسيستالن.كاملمورسىلهيمتري.ة،،9-،،8صص.الكنيسةأباءاسد،.رستم؟546-545صص

الكنيسة.،باهموسوعةالسمى.عبد؟97-96صص.،مج.القبطيةالأمةتاريخ،ل.ابتشر،ة96صالاسكند!ية.

.3مج،6الحضارقصةول،.يورانت،ة68-67صص،القبطيةالكنيسةقصة.حبيبايرش.المصري؟95ص.2ج

عيسىعطا.محمد.الرحيم؟296ص.والدينييفس!فلار!فطملامح.عباسحربيعطيتو.؟3،3-2،3صص.3ج

؟،3صاوريجانوس.منري.كريمونا.؟398ص.اليونانيةالنلسفة.حلميامير8مطر.؟8،صوالتوحيد.حم!سلا

.،02ص.الأولالمسكونيالمجمعأنطوانى..وعربميشالابرص.

الفكرثاتولاخرون(.س!يمكيرس.بسترسة44-43صصالقبكلية!الكنيسةتات،منسييوحنا.الشماس

تالضخلاصة.القبطيالتاتلجنة؟95ص.الف!سفيةالاسكند!يةممرسة.مصطفيالنشار.ة3!6صالمسيص.

البيزنطي.يلعصرفيمصرمنصور،طارقومحمد.الحميدعبدرالهتمحمد.؟75-74صصمصر.فيالمسيحية

محمو!.محعدقحف.ابو؟28صه.العربييلنتححتىا!سنمرمنمصرم!طفى..العباس؟95-89صص

العلامة.مرقسداود.؟،،8مىمصر.لهيالتاهـلهخيةطمنار8اسكندر،.صيفي05،1صالخ!سخية.لأسكنريةمدرسة

جوزيقيوسق،،362-36،صص.2جاد!ني.الخكر!لسفةوقنواتي.ح..لويسغرليه.ة8،صاوريجانوس.

مصر،حضار6مراد..كاملة،45ص،،جا!وم.اسد..رستمة77ص.الوسطىالعصورتارر!فيلرا!ت.نسيم

؟77ص.المسيحيايىنمعجمحموىصبحي.اليسوعي؟،39-،3!صص

ح08،*ولط+ءهصكا38الأء"لأ*!!6!8!لأ!5،"74.ج،،2ة

ة9صهالبمرونطي.لهعصركلمصرمنصور.طارقومحمد.الحميعبدرلمحتسد.

"ع!5.7ى"6"ح،"رو46!،ء"!!7ة!6،!.**"ه+52ولحه"8*+ءفىد!،!يح"!ه"*

،،+ما*ه!هه!م.لاه**،،.ء.،.
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الاسلاميوالفكرالهسيصالفكربينالحضا!سةالضلات

)اوريجانوس(:عنداللاهوتىالفحرمنملامح:ثانيأ

فيعقيدةوأسمىأعلىعلىاللاهوتيفكره)أوريجانوس(العلامةأسس

الله"إن:بقولهيبدأ،الأساسية"المبادئاللاهوتيةأعمالهوأول.""اللهأيالمسيحية

لامطلقكائنالأبفالله.ماديغيروهومولود.غيرواللهنور.اللهوان،روح

.(")،المسيحهوالذياللوغس،خلالمن)دراكهيمكنأنهالا.يستقصى

صفاتايينسبأنتجنببضرورةللغايةمهتمأ)أوريجانوس(العلامةوكان

وحدةمذهبضدولاسيماالمتغيرةغيراللهطبيعةعنيدافعوهو.اللهالىبشرية

والمانويون)8(والغنوصيون،،الرواقيونبهيؤمنالذيالثنائيةومبدأالوجود

:؟وكيفلماذا؟)أوويجانوس(؟قراءةأيضأاليوميجبهل-أ

يمحىلاوالعباقرة،عبقريلأنه)أوريجانوس(،قراءةأيضأاليوميجب،نعم

المسيحيينالكتابلفهموهي)أوريجانوس(قراءةعلىتحملناأسبابوهناك.أثرهم

حنا.الخضري،ةصهاوريجانوس.العلامة.مرقسداود.؟24د.6كالكخيسة.تالضيوسابيوس..القيصري-،

كرسيتاسيستار!.كاملمورشى.ديمتري؟55،-549،550صص.،مج!المسيحيالفكرخل!ات.جرجس

صمصر،حخ!ارةمراد..كاملة52ص.القبطيةالكنيسةتاهـفى.منسييوحنا.الشماس؟97صصالاسكندهـسة،

.2ج.المينيالفكرفلسفة..جوقنواتي.لويسغرديه.ة،46-،45صص.،ج!الرومأسد،.رستم؟،37-،36ص

حبيي.جورج،بباوية78-77صص.صي!سلاا!مانمعجم.حمويصبص.اليسوعي؟362-36،صص

اميرةمطر.ة297ص.والدينييفس!فلاالفكرملامح.عباسحربيعطيتو.؟45-44صمي،اللاهوتالىالمدخل

.ل.ابتشر.ة،ه-9صص.الالهيةالطبيعةلهيالشركة.حبيبجورج.بباوي؟399مىاليونافية،ةفس!خلاحلص.

؟66-59صص.القبطيةالكنيسةقصة.حبيبايريس.المصرية83-7،صص.،مج.القبطية!لأمةتاء

الجانميمحمد:.البهي؟80-79صصالبيزفطي.العصركلمصرمنصور.طارقومحمد.لهحميدعبدرافتمحمد.

.،06-،04صص!،ك!(م،8:982)القاهر.6ط.وهبةمكثبةمط..الاسلاميالتفكيرمنالالهي

-،29صص،الكنيسةآباءاسد،.رستم؟،،6-5،8صص.2جطكنيسة.أباءموسوعةلهرج.عادلالمسعح.عبد-2

محمود،محمدقحف.ابوة409-408صصالمسيص.اشكرتار!ولأخرون(.س!يمسل!مك.بسترس؟83،

-97!اصا.الف!سفيةالإسكندريةمدرسة.مصطفىالنشار.ة"06-"05صاصا.الفلسفية12سكنريةمدرسة

ط!ريجانوس.-،هنري؟كريمونا.،07-،03ص.صالأولسص!ونيالمجمعأنكلوان..وعربميشالابرص.؟8كا!

اليونانية.الفلسفةتاهـفى.يوسفكرم.؟7،3-3،5صص.2حالنلسفة.تاريخ.اميلبرهييه.؟،34-83صهص

.283-275صمى
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*والاسلامالهسيحيةبينالحضاريالتلاقحلواثرها*الاسكندرية+الثاني+الفصل

الخلاصةولاكتشاف؟الوسطىالعصوركتابومنالآباءمن،بفكرهتأثرواالذين

الرهبانية؟الروحانيةفيهاتأصلتوالتيمؤلفاف،فيتظهرالتيالقيمةالروحية

)أوريجانوس(يقاربالذي،المقدسالكتابخلالمنالمسيحيالسرفيوللتأمل

عنالتعبيرإلىكلهاتؤولأنهاومبينأالآخر،بالبعضبعضهامفسرأنصوصهبين

.(")اللهكلمةحضورسر،نظرهفيهو،المقدسالكتاب.المسيحسر

)أوريجانوس(؟نقرأكيف-

نفهمأن"لنعرفعاصرها:التيالمشكلاتاطارفيقراءتهمنأولألابد

محاربيأوالقديمالعهدأجدادتاريخيأهوفهممماأكثرتاريخيأ)أوريجانوس(

826صص،8ج.النفيسةالخريدةايسوذورس.ة249-248صص،2ف.6ك.الكنيسةتار!يوسابيوس.،القيصري

مىالاشرية،كرسيقاسيمستاهمش.كاملس!وم.ديمتري؟،35ص.الكنيسةتالثىمختصرانمرو.م!ر.؟،27-

ة،29-،28صص،)ج.اللهممينةكنيسةاسد..رستم؟58-57صصالنفيسه،الدرةملاتيوس.؟97-95ص

ة3،مي.القبطيةالكنيسةتارر*،منسييوحنا.الشماسة64ـه-637صص،4ج.المعارف6دانر.بطرس.البستاني

ة58-57صص.،ج.فىلكنيسةقاءجون.لوريمر.؟67ص،الشرقيةالكنيسةىف!اق.اغناطيوسيك.وميشيل.يتيم

،م.الهورستر.ة383-309ص.3ج.3مجالحضار8.قصةول..ديورانتة8،9ص.لأوليالكنيسة.لويسساكو.

البيزنطي.العصرفيمصرمنصور.طارقومحمد.الحميدعبدرالهتمحمد.؟،،7ص!،!دليل.جتاررالاسكند!لة

.2ج.ةفس!فلاتات)ميل..برهييه؟،05ص.الف!سفيةالاسكنريةمصرسةمحمود.محمد.قحفابو؟77-7صهمي

فيدروس.يوسفوكرمبيومي)براهيممدكور،،صهـ93؟اليونانيةالفلسغةحلص.اميرةمطر.ة3،7-3،5صص

معجم.حمويصبص.اليسوعية73-72صص،،مج.القبطيةالأمةتاريخ.ل.ابتشر،ة49ص.الفلسفةتاريخ

حضارةمراد..كامل؟،29ص،الأولينالقرنينلهيلأولونالمسيحيون.،نيجوبير.؟78-77صص.المسيصالايمان

تار!سليحان..نسيمة2"هص.العربيالفتححتيالاسكندرمنمصر،مصطفىالعبالي،ة،37-،34صصمصر.

العلامة.مرقس.اود.؟30-29صص،3ج،والكنيسةطدولةرافت.الحميد.عبدة،33-،25صص،القبطيةالتربية

الفكرله!سفة،.جوقنواتي.لوشغرليه.ة،46-،45صص،،ج.الروماسد..رستم؟8،-8صهصاوريجانوس،

؟8،صوالتوحيد.طعسحعيسيعطا،د!حم.الرحيم؟362ص،2ج!الميني

!"ءاسا50ر.:*لا،لنلا،4ء"لها،،طلأمم383أ!(!"!+4341ه!،ىكلا5هأ!،ألعا+اه*ىف4م!و،(4ء.هل3ة

اط**ىفلأء!ء6"هاة40ماه!ح"اهاه"أطي*،.!جمهه،فى!ة*لأل!8،".4ءة،64603،"86ح55(أ،

.،ء*ء6!*أ*!.ء،"32،،تكهةحهاه!،ه*8!،،أ810+58،5آووه.لأه7هط،،."4،ة،اه"ة**ء!،حطعم!،

ه،ول16*8!4عقصاء7،.!!له!ة3،*!6،،"ه6!ممه،ء"ه"8له*هح،لأ"ط!و"ة!ل!لأ!م+،،++حا1،5،،

!!6ا*كم*53*7ه،ط،.2!كد!!-و!ع!ةقا+أل7!الا*ول!+ه!!ظعهت!د!!-ووة،ولة"ه!!*أ"ه+ه5،

ات+*"!ة"،فى"ح!*5!ء!ىف-فى8ةح،5،"!ممط+،،3لأا*هح،"!.ووج
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،لاسلاميوالنكرالهسيصالفكربينالحضا!يةاليملات

التاريخسياقفييندرجالمقدسالكتابنصوصذلكفيبمانصكل.،يشوع

.(،)بهويتأثر

:لوثالثا-ب

ويدحضيرفضوهو،"الثالوثتعبيرتمامأيعرف)أوريجانوس(العلامةكان

البعضاكدهقدمافهذا،التابعيةمبدأيعلمانهأما.8704*)أححأأ503الانتحالينأفكار

كلأأنحينفي،بذلكاتهامهفييترددلم()جيرومفالقديسالأخر.البعضونفاه

.(8)شبههكلمنبرآهقدسيوساثناوالقديسالعجائبيغريغوريوسمن

بعملبلالانقسامطريقعنلا،الأبمنأنبثقالإبنان)اوريجانوس(اوضح

ولنفسأيضأ.أبديهذاالولادةعملن!ف،اللهفيابديشيءكللأنونظرأ.روحي

ةفس!فلاثات.يوسفكرم،؟40،-4صههصطمسيص.الفكرثاريخولاخرون(.سليمكعرولس.بسترس-،

عبد؟54"-547صص.،مجالعسيحي،الفكرتاتجرجمى.حنا.الخضرية283-275صصاليونانهة.

ة820-889صمى.الكنيسة،باءاسد.،رستمة98-97ميص.2حلهكنيسة.،باءموسوعةفرج.ل.اعالمسمح.

لجنةة46-45صصاللاموت.اليالمدخل.حبيبجورج.بباويا،2-8،صمىاىيجانوس.،هنريكريمونا.

،لمجمع!انطوانوعر*،ميشالابرص.؟75-72صصمصر.في،لمسيحيةتاونخلاصةالخبطي.التار!

بيومي)براهيممدكور.ة3،7-385صص.2ج.الفلسفةتات.اميلبرهييه.؟،03-99صمي.الأولالمسكوني

؟49ص"الخلسفة!الضلهيدروس.يوسفوكرم

ط!ل،8،،1،.:،اأافى+هاعكا"فىقعسا.ا*(!كأ8ع*6ء،لهسا"كا6311لا"،"80"ء!،ءرر*"4ي!اى!اء.!8(!83ة8:

،"308!!.2!ك-247.

السميص.الفكرتات،جرجسحنا.الخضري؟58-45صص.القبطيةالكنيسةثاريخ.منسييوحنا.الشماس-2

الأمةتاهـفى.ل.ابتشر.؟74-7صهص.القبكليةالكنيسةط!هل.حبيبايرس!اسصري.؟562-56،صص.،مج

ص.السميحيالفكرىف!اتولأخرون(.س!يمكيرلس.بسترسة74-7صهص،96-62صص.،مجالخبطية.

ة،8صاوريجانوس،العلامة.مرقسود.10؟44-48-سمى-اوريجانوس..هنر!كرسمونا.ة4،7-4،5ص

مصرمنصور.طارقومحمد.الحميدعبدرألهتمحمد.ة78صالعسيحي.اطمانىمعجم.حمويصبص.اليسوعي

الحميد.عبد؟،28-825صص.القبطيةالتربيةتاررتسليمانى..نسيم؟86-84مىص.البيزنطيالعصرلهي

؟3،ص،3جويلكنيسة.الدولةرافت.

"ه11أ**5*ح!ع*ء080،ولط*55له"*7*.،.!وو!ة3س60!ط+"ءمهم!63010ء"،ال!5*ح،!ل3ء!دء9ة

!*3.طكا+4ءلأ!ثيط!ه،"ء*"ا*،*"ه"7هل!،اممدءه2،كهوةحام!*أل،+،ءلأ!5،طه"سكاله!د!ء

9!و-ة"ح!4ءأط"8،5س!آ"ا"ح،3،،!!ة*لأ،*ول)ا+هكول!ه5،355هح"،كله*.!!!ىف"هوة"ءحه

لو+،.ا3ءة،6!خ!هةء،37،ة!،،5،كليي!*ح5ككاةا،+ه"!هول"ولهطاهحح،!"ط!!ر
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.والاسلامالهسيحيةبينالحضاريالتلاقحلوانرها،الاسكندرية8الطني"الفصل

يبدوويكادموجودأ.الإبنفيهيكنلموقتئمةيكنفلم.بدايةلللابنليسالسبب

ذلكبعكستقولالتيالآريوسيةالهرطقةدحضتوقعقد)أوريجانوس(أنكما

بنويةعلىينطبقا!أمرونفسفيه.الإبنيكنلموقتثمةكانأفمنقمامأ

هذاوفيالجوهرفيوحدةعلاقةهي،والأبالإبنبينفالعلاقةولذلك.المسيح

حولالمجادلاتفيمشهورةأصبحتالتيالعبارة)أوريجانوس(صاغالإطار

.(")(م325)سنةنيقيامجمعفي(المسيح)السيدشخص

اللاهوتي،الفكرتطورفيتقدمأيشكلاللوغسعن)أوريجانوس(تعليموكان

للفكراتجاهانفثمةذلكومع.الكنسيالتعليمعلىالمدىواسعتأثيرلهوكان

د)أوريجانوس(.اللاهوتيالفكردراسةبعدواضحيناصبحا

وحدهفالأبثان،"الهيسميهالآخر:حينفياللوغس،ألوميةيؤكداحدهما:

فنحن5:()اوريجانوسويقرر.الصلاحصورةفهوالإبنأما،الأساسيالصلاحهو

نعلنبذلكف!نناشيءكلخلقالذيذاكرئاسةتحتالمرنيالعالم)ننقولالذين

والروحالإبنأنيرىف)أوريجانوس(.،منهاتلبل،الأبمنأقوىليسالإبنأن

يفترضانهتمامأالجليومن.والمخلوقاتالأببينوسيطانإلاهماانالقدس

حتىأقلدرجةفيالقدسالروحويعتبر،الأقدسالثالوثفيمتدرجنظاموجود

.(5)(المسيح)السيدمن

مدرسةمحمود.محمدقحف.ابو؟555-55صهص.،مجالسميص.الفكرتا!،جرجسحنا.الخضري-،

يوسف،كرم.ة3،7-3،5صص،2ج.الفلسفةخل!ات.اميلبرهييه.؟،08-،06صصالخلسفية.لاسكنرية

،04صص،،ج.الاسلاميالتفكيرمنلالالهيالجانبمحمد!،البهي؟283-275صص.اليونانيةالفلسفةتاون

ص.الأولالس!كونيالحجمع.أنطوان،وعربميشالابرص.؟32-27صصاوريجانوس..هنريكريمونا.ة،06-

يفص!فهلالفكرملامح.عباسحربيعطيتو.؟299ص.اليونانيةالفلستحلص.امير8م!لر.؟،07-803ص

.،20-،،8صص.8فىدلمجل.حتاررالاسكند!ية.م.الهورستر.؟299-297صصوالديني.

.يطن!يبلاالعصرلهيمصرمنصور.طارقومحمد.الحميدعبدرافتمحمد.؟83،ص.الكنيسةأباءاسد..رستم-2

تارر.(ولاخرونس!يمكيرلس.بسترسة45-43صص!اللاهوتاليالمدخل،حبيبجورج.بباويهـة5-79ص

.،و!-99صص،الفلسفيةالاسكند!يةممرسة،مصطفى،لنشار.،409-408صصالمسيص.الفكر
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الاسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضاريةالضلات

:(المسيح)السيدشخصعندراسات-ج

التيالنفسهذهأنيرىوهو.()يسوعنفسمفهوم)أوريجانوس(يقدم

المحدودغيراللوغسبينتربطالتيالحلقةبمثابةالوجودقبلموجودةكانت

.(")(المسيحد)السيدوالمحدودوالجسد

المستحيلمنلأنهوالجسد،اللهبينوسيطةأنهااذهذه،النفسوجوهر

يكونلكيالإنسانالإلهولدلذلك.وسيطةأداةدونجسدمعقمتزجأناللهلطبيعة

أنهغيرجسدآ.يتخذانفيطبيعتهمعتناقضلاالذيلذاكوسيطأالجوهرذلكم

يحلأندونيحولما،طبيعيكوجود،النفسلهذهبالنسبةليس،أخرىناحيةمن

لأنهاإما،اللهوحكمة)المسيح(،،اللهوقوة،اللهأبنأيضآسميولذلكفيها.الله

داخلها)!(.فيبالتماماللهإبنقبلتلأنهاأو،اللهأبنفيبالكاملكانت

الذيالتعبيرهذا،الإنساناللهتعبيراستخدممنأول)أوريجانوس(وكان

نفسوباتحاد.المسيحياللاهوتيبالفكرالخاصةالمصطلحاتبينمكانهأخذ

.(9)الخطيئةأرتكابعلىقادرةغيرأصبحتبالكلمة)المسيح(

)المسيح(نفسلأن،للغايةوثيقاتحادهو)الهسيح(فيالطبيعتينواتحاد

يعلم)أوريجانوس(كانوهكذا.اللهكلمةمعواحدأكائنأالاتحادبعدشكلأوجسده

ة،3،ص.الكنيسة،بءأسد،.رستم؟،،9-،،8صص.2ج!الكنيسة،بءموسوعةلهرج.عادلالمسمح.عبد-،

الىالمدخل.حبيب3!وج.بباوي؟309-408صصالسميص.الفكرقار!و)آخرون(.س!يمكيرلس.بسترس

97ميص.البيزنطيالعصرلهير!صممنصور.طارقومحيد،سيدعبدرأفتمحمد.؟45-43صص.اللاهوت

.،55-99صصلهفلسفية.الاسكنمريةممرسةميمطفى.النشار.هـ؟5-

ةس!دممحمو..محهدقحف.ابو؟557-55صهص،8مجالسيص.الفكرتاريخ.جرجسحخا،الخضري-2

-،04صص.،جالاسلاص.الخغكيرمنيلالهيالجانبمحمر..طبهي؟،08-806صص.الف!سغية،لاسكندهـمة

3،5صص.2ج،لفمسفة.تار!،اميلبرهييه،؟283-275صص.اليونانيةالفلسفةىف!ات.يوسفكرم.؟،06

عطيتو.؟،3،صالكخيسة.،باءاسد..رستمة،،8-،،7صص.،ولهليدجتات12سكند!ية.م.أفهـرستر،ة3،7-

.299-298صص،والدينيلهفلسفير!فمملامح.عباسحربي

.32-27صص.اوهـمجانوس.منريكريمونا.ة55.صه،مجلهصيص.طخكرىت.جرجسحنا،الخضري-3
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.والاسلامالمسيحيةبينالحضاريالتلاقحلوأثرها+الاسكند!ية.الثاني+الفصل

إلىيشيرب!سميعرف)المسيح(أنمنالرغموعلى.المميزةالصفاتبتبادل

.(")بالعكسوالعكسالبشريةالسماتاليهتنسبأنيمكنأنهالاإلوهيته،

العذراء:السيدةشخصيةعندراسات-د

كلمةاستخدم)أوريجانوس(إن،3020*ع*-"سوزومينالمؤرخيقول

لفترةالأسكندريةمدرسةفياللقبهذااستخدموقدللعذراء.بالنسبة"ثيوتوكس،

مناعتبارأللهجوممحلأيكوناللقبهذابدأوقد.الإلهيةالأمومةعنليعبرطويلة

وضعتموقد،النسطوريةالمجادلاتفيالميلاديالخامسالقرنمنالأولالنصف

.(8)أفسسمجمعفيوتحديدهلهتعريف

مأنظرهفيفهي،العامة)مريم(بامومةأيضأيعلم)أوريجانوس(انغير

يفهمأنلأحديمكنلاأنه)يوحنا(،إنجيلعلىتعليقهفيفيقول،أجمعينالمؤمنين

الفكرتاريخو)أخرون(،سليمكيرلس.بسترس؟،،9ص.2جالكخيسة.،باءموسوعةلهرج.ل.اعالمسمح.عبد-8

ميشالابرص.ة،55-98صص.الفلسفيةالاسكنمريةمدرسة،مصطفيالنشار.ة4،،-4،صهص.المسيص

309صص.3ج،3مج.الحضارةقصةول.،ديورانتة3،7-5،3صص،الأولالس!كونيالمجمع.انطوان.وعرب

.3،ص.3ج.والكنيسةادولةرافت.الحميد.عبد؟3،3-

كيرلى.بسترس؟832ص.الكنيسة،باهأسد..رستم؟889ص.2ج.الكنيسةأباهموسوعة.فرجل.اع.المسيحعبد-2

سي:.فصموفيل.ة،23مي.النفيسةالدرةملاتيوس.ة42،-42صهص،المسيحيالفكرقال!و)،خرون(.سليم

موريسجونيف:مراجعةاسكنمر.مورشىعماد:ترجمة،ولاهوتيتاريخيبحثفحصاعادة-خ!قيدونيةمجمع

.،مج.صي!سلاالفكرقالق.جرجسحنا.الخضرية32-فى،صمى.(م2009)مصر:فابليون.دارمط.فلشى،

.2ج،الدينيالفكرف!سفة..ج.وقنواتيلوش!،غرديهة285-4،2صص.،ج.النفيسةالخريدةايسونورس.؟،89ص

كنيسةاص..رستمة627ص،6ج.العربخل!اقلهيالمخصلجواد..عل؟25،ص،والنحلاسل.الشهرستاني؟302ص

مط.اسكندى.مكسيميخانيلوتعلمى:تنسيق.المجامععصر:كيرلسالأنطوافي.؟3،،-3،5صص.،جالد.مرينة

3،صميخلقيدوفية.مجمعسي..فصمونيل،ة262-صهـ42ص.(م2هه8:2)القاهرلمطباعة.هاروموفي!ثركة

ابونا.ة،99-98صصهـ،م(،9،)1،سكندرية:لاميرية..مطلأنشقاق،ثاهـلخ:مسرةجراسيموس.اللاذقي؟32-

جان:.وعوضس!عودوخوند.لولووصبيعا.هنريلهاضل.وابوقيسصادتي،؟7صه.،ج.الكنيسةخل!اتالبير.

الشهر:حمويصبحي.اليسوعي؟،60-،59صص،(م،992)بيررت:البسد.جامعةمط.الشورلف.الناموس

يوسف:لهرنسيم!.المخ!صي؟،54-348.،،4-،055،،-3صص.(م9608)بغدا.:.3ط.الزمان.مط.المرش

بعمما.وما5صد.ت(ء)بغطد:طزمانمط.جولاغ.نيوحناثعرش:.العراقكنانسلهيالعنراءمريم
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https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الاسلاميو،لفكرل!سيحيلهفكربينلهحضرية،لضلا

لتكون)مريم(وقبل)يسوع(صدرعلىواستراح)تكأقديكنلمماالإنجيلهذا

.(")أضيألهأمأ

الكنيسة:حولدراساتهـ-

هكذاالجسد،فيالنفستسكنوكماد)المسيح(.السريالجسدهيالكنيسة

نييعيشاللوغسن!فومكذاالجسد،فييسكن-اللهكلمةالمسيح-اللوغس

حياتها)8(.أساسوهو.جسدهفييعيشكماالكنيسة

علىهنااللهمدينةهيالكنيسةأنأعلنمنأول)أوريجانوس(كان

العلمانية.الدولةمعجنبالىجنبآمحدودةولفترةالآنتقومحيث،الأرض

.(،6:،).روحنا.لمقسىا*لكتاا-،

معجم.حمويصبص.اليسوعي؟404-403صص.المسيحيالفكرتاتخوون(.3وس!يمكيرلس.بسترس-2

.النظرياللاهوت:الياس..الجميل؟82ص.،ج.سهممينةكنيسةاسد،.رستم؟403-402صصلهصيحي.الايمان

جرامام.بلي:تقديمدوس.ميلا.القستعريفطروحي.النموجيسى:.كندي؟2،4ص..ت(.:م.د).2ط،،طم.د

الخالمة.الكنيسة:متي،لمسكمت"ة،5ص،(م،970)فلوربا:.3ط،مط.دموور..م.توكنديجيسى:مراجعة

للكنيسةيحي!سهلالتعليممختصرجانى:اونوره.؟،،ص،(م8960)لهظهر؟:.3طمقار.انباسي!قلالهيرمط.

المسيحيون)برهارد:أرنولد.ة75ص،(م2008)لبنان:.الرسلومنشوراتالبولسيةالمكتبةمط.الكافولوليكية.

؟4،ص.(م28!ه)القاهرة:المنار.مكتبةمط..مرقسانطونيوسلأنباكقديم:.حبيبعريزهناه:ترجمةالأوانل.

مط.و،خرون.جرجسبولس:مراجعةالفرنسيسكاني،زكي:تعريب،الكنيسةقاونقراء6الي.ليلجان:.كمبي

ومبسطةمختصر6)خلاصةالمقسسالكتابمسيحيةجان:،كالفن؟23ص.(م2مه2)بعروت:.2طمعشرق.دار

مط.الانجي!يين.،لخط!مننخبة:وتنقىمراجعة.كيرلسمكربمعبدثرجمة:السميحية(.الديانةأك.ألملكخا*

)نشاته-المسيحياللاهوتاحمد:انمارمحمد.؟،،،ص.4ج..ت(،)مصر:.4ط.المصريةالطباعةشرقى

مجهو&صل!؟،8ص،الكنيسةىن!اتمختصرانمرو.ملر.؟864ص.(م20،0)دمشق:لهزمان،دارمط..(طبيعته

ابناءحياة:الياسوزغيب.جاكوتزي.اميروسيوس.والحاجبطرسلهزي،(2صه.8حواوطانها.الشرقيةالكنانس

المكرسة.6الحمالهيرسوليارشاديوحنا:.الثانيبولس؟38صد.ت(.:)،للاذقية،السبةطررشمنشورات.مط.،لك

الأولي.الكنيسةلوشى.ساكو.؟76-73صصد.ت(.)لبنات.الاعلاملوسانللالأسقخيةاللجنةمنشوراتمط.

علاءولر.مطالهاشص.منقذمحمودوالعليالهـزاقعبد:ترجمة.الأديانتاتموسوعةفرلى:.السواح؟55ص

.8مج.المفصلالكنيسةثات.حمويصبصوميسوعي،انطوانالفزي،262ص.5د.(م2و!9:ق!ش)!ت!دم

.68.6صص
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والاسلا.8الهسيحيةبينالحضاريالتلاقحليوانرها"الاسكندرية.اللاني"طنصل

الدستورمعتتفقوقوانينها،مسكونيطابعلهاالنحوهذاعلىوهي

البلاد)"(.كلفيالراسخ

التيوالنواميسوالتعاليم.الكنيسةهذهبدونخلاصثمةيكونأنيمكنولا

الذيدمهمثل.الكنيسةفيسوىلانجدهاالبشريةالى(المسيح)السيدبهاجاء

.(8)الكنيسةهذهخارجإيمانيوجدأنيمكنلاالسببولهذا.الخلاصاجلمنسفك

:والغفرانالأصليةوالخطيئةالمعمودية-و

انساننكل.الأطفالوبمعمودية،الأصليةبالخطيئة)أوريجانوس(يعترف

)فى(.الرسلاتبعهتقليدأحديثأالمولودينمعموديةكانتولهذا،الخطيئةفيمولود

بالميلاديتعلقفيماآخرونقديسونبشعرماتعرفانتريدكنت)ذا

بيحبلتوبالخطيئةصورتبالإثمآنذا"هاقال:حين)داود(إلىفانصتبالجسد،

وا!ثم.الخطيئةبوصمةلوثتقدبالجسدمولودةنفسكلأنيثبتحيث،(")أمي،

إن5:فيقولالأطفالمعموديةمنالغرضعنالسؤالعن)اوريجانوس(ويرد

أولئكلأن،للأطفالبالنسبةحتىالمعموديةاجراءعادةالرسلمنتسلمتالكنيسة

-35صصالريجانوس..هنريكريمونا.؟،20-،89صص.2ج.ال!نيسةأباهموسوعةلهرج.عالهلالسممح.عبد-،

؟،07-99صص.لأولالس!كونيالمجمعانطوا!ر.وعربميشالابرص.ة832ص.الكنيسة،باهاسد..رستم؟36

فلاديمير:.لوسكي؟،8،ص.4جالمقدمس.الكتابمسيحيةجان..كالفنة226ص.النظرياللاهوت.الياس.الجميل

دير-جاورجيوسالقديسديررهبنة:مراجعةمراد.ابونقولا:ي!رعت.الشرقلكنيسةالصوفياللاهوتلهيبحث

،المشرقمط.التاررضعبرالكنيسةمنصور:،مخلصية،2ص.(م2مي)بمروت:النور!منشهـراتمط..الحرف

.74-72صص،المكرسةالحياةفي!رسوليلشاديوحنا.لهظني.بولس؟25-24صص.(م،997)بفداد:

الكنيسة.حقيقةبيانليالنفيسةالدرة:بهناملهورلمىبني،ة22-89عىمي.8جالك.ممينةكنيسة،اسه.رستم-2

مي.المسيحيالتعليممختصرجان.اونوره.؟64-63صص،(م،867)الموصل:الدومنكيين.الآباءدارمط.

.كندية،،ص.(م8994:)العقيبةبرس.برنتنغيوني.مط!قىعبرالشرلهيةطتنس:بطرسفهد.ة83-78ص

اللاهوتاحمد.انمارمحمد،؟8،ص.4ج،المقدسالكتابمسيحيةجان،.كالفن؟5صاووحي،النموجيسى.

.399ص.اليونانيةالفلسفةح!ص.امير8مطر.ة!8صالألهياتة.مقارنةاحمد،،شلبية،65صالسميص،

.833مى.ةس!نكلاأباهاسد..رستم؟،2صه.2ج.الكنيسة،باءموسوعةهرج.عاول.لهمسحعبد-3

.(58:5).رومزمطمقسى.الكتا*-4
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الاسلاميوالفكرالهسيصالفكربينالحضاريةالضلات

الأصلية،بالخطيئةملوثونالجميعأنجيدأيعرفون،الإلهيةالأسرارعلىأؤتمنوا

.(")8والروحبالماءتزالأنيجبوالتي

الطريقهيالمعموديةأنعلىعدةمناسباتفي)أوريجانوس(ويؤكد

التيالخطايالمغفرةعديدةوسائلثمةأنهالاالخطايا.لمغفرةالوحيد

لمنغفراننا،الصدقاتالاستشهاد،وهي:ويذكرهاالمعموديةبعدأرتكبت

ومن،والتوبةالندمخلالمنثم،والمحبةالخاطن،تجديدالينا،يسيئون

يقرالمعترفكاناذامايحددالذيهوالكاهنأمامبالخطاياالاعترافخلال

والزنىالوثنيةخطايامثلالخطايابعضأنيرىوهولا.أمعلانيةبخطاياه

الخاطنعلىعقوبةتوقيعيلزماذوحدها.الصلاةطريقعنغفرانهايمكنلا

قابلةخطيئةكلأنعديدةمناسباتفييذكروهو.طويلةلمدةكالحرم

للغفرات)8(.

الأخرويات:-ز

حالتهاإلىالأشياءلكلالشاملالردعنتعليمهفي()أوريجانوسيرى

الأرضعلىهناخطاياارتكبواالذينأولئكنفوسأن،الأصليةالخالصةالروحية

.الفردوسالىفيذهبونالأبرارأها،الموتبعدمطهرةلنارتخضعسوف

سوفالخطاةفكل.ابديةنارأيأوالجحيمفيعقوبةأييبرفلاو)أوريجانوس(

أبوةهـ92-288صص.اليونانيةالفلسفةتار!،يوسفكرم.ة427صاليونافية.ةفس!نلاحلص.6اميرمكلر،-8

."06ص.الف!سفيةالاسكنريةمدرسةمحهود.محمدقحف.

كمروس.بسترسة،33ص.الكنيسة،باءاسد.،رستمة،2صه.2ج.الكنيسة،باهموسوعةفرج،عادل.حم!سلاعبد-2

الاسكنمريةممرسة.مصطفىاشثطر،ة4،0-404.409صصالمسيص.الفكرتاررفىولأخرون(.سليم

قصةول.لهيورانت.ة283-27صهصي.اليونانيةةخس!فلاتار!.يوسفكرم.؟80،-،صههصالخ!سفية.

.وعربميشالابرص،؟36-35صصاوريجانوس..هنريكريمونا،؟3،3-309صص.3ج.3مجالحضار8.

-35صص.8الحياالىدروب.يوسففرنسيس.المخ!صي؟،55-99صص،الأولالمسكونيلهمبحع،انطوان

.399ص،اليونانيةةفس!فلاحلص،6اميرمطر.؟47-44صصالأهوت.الىاسدخلحبيمي.جورج.بباوية38
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.والاسلامالهسيحيةبينالحضاريالتلاقحلواثرها+الاسكنصرية+الثاني+الفصل

ذلكيتبعوسوفاللوغس.يطهرهمسوفأنفسهمالشياطينحتىبل،يخلصون

أجسادفيبل،ماديةاجسادفيلا،الناسجميعوقيامة(د)المسيحالثانيالمبيء

.(")الكلفيالكلاللهوسيكون،روحانية

يعتبربل،العالمنهايةأنهعلىاليهينظرألايجبالشاملالتجديدذلكان

العالم،وجودعن()أفلاطونبفكرة)أوريجانوس(تأثروقد.المراحلمنمرحلة

،بعدهأخرىعوالمنمةكانتالوجود،الىالعالمهذايبرزأنقبلأنهيرىفهو

-،33صص.الكنيسة،باءاسد.،رستمة،2،-،2صهص.2ج،الكنيسةأباءموسوعة.لهرجعادل.حي!سلاعبد

الفلسفةتاريخ،يوسفكرم.فى؟56-553صص.،مجالمسيص،الفكرتاريخ.جرجسحنا.الخضري؟،34

كيرلسبسترما.ة"55-99صا!ا،ةفس!فلاالاسكندريةمدرسة.مصطفىالنشار.ةهـ32-275صهصا.اليونانية

فى4صص،اللاهوتاليالمدخل.حبيبجورج.بباوي؟5،4-409صص.المسيحيالفكرتاريخو)،خرون(.سليم

.،،جودليلتاهمضالاسكند!ية،م.الهورستر،ة64-63صص،القبطيةالكنيسةقصة،حبيبايرس!.المصري؟49-

ةفس!فلاحلص.اميرةمطر.ة80-9صص.اللاهوتاليخلالمط،حبيبجورج.بباوي؟،20-،87صص

اوريجانوس..هنريكريمونا.؟40-36صص.8الحياالىلروب.يوسففرنسيس.المخ!صية399ص.اليونانية

يوحنا.الشماسي؟،فىه-99صص.الأولالسعكونيالمجمع.انطوان.وعربميشالابرص.؟37-28صص

الاسكند!لة،كرسيتاسيستاريخ.كاملمهـريس.ديمتري؟55-32.54صص.القبطيةالكنيسةتاريخ.منسي

ة!5-7،79صهص،البيزنطيالعصرلهيم!مرمنهمور.طارقومحمد،الحميدعبدرافتمحمد،؟97-95صص

-309صص.3ج.3مج.الحضارةة!قول..ديورانتة27-26صاصا.3ج.والكنيسةالدولةإتت.الحميد.عبد

عيسىعطا.محمد.الرحيمة72-7صهصمصر.لهيالمسيحيةخي!اتخلاصة.القبطيالتا!لجنة؟3،3

-248صص.28و8و3و2ف.6ك.الكنيسةخي!اتيوسابيوس،.القيصري؟!2-8،صصوالتوحيد،العسمح

او!لهجافوس.العلامة،مرقسداود،ة،28-،27مىص.،ج.النفيسة8الخرسدايسوذورس.؟25-252.255،.249

الكنيسة،لوشساكو.؟،3-8،صص.ةير!يملاوالديريةالرهبانيةتارفىفيدراسات.حكيم.امين؟6-5صص

الايمانمعجم،حمويصبحياليسوص.ة58-57صص.،ج.الكنيسةتاريخجون!لوريمر.ة،،9ص.الأولي

.4ج.المعارفدانر6.بطرس،البستاني؟،37-،36صصمصر،حضار8مراد..كامل؟-7778صص.صي!سلا

الكنيسةىف!ات.اغناطيوس.وديكميشيل،يتيمة،35ص،الكنيسةثار!مخت!راندرو.ملر.؟647-637صص

؟58-57صص.النفيسةالصرةملاتيوس.؟،29-،28صص.،ج.اللهمدينةكنيسةاسد.،رستمة67ص.الشرقية

.،مج.القبطيةالأمةتات.ل.أبتشر.؟،06-،04صص.،ج.الاسلاميالتفكيرمنالالهيالجانبمحمد..البهي

.2ج.الدينيالفكر!لسفة..ج،وقنواتيلويس.غرلهيه؟،46-،45صمى.،ج.الروماسد،.رستم؟7فى-7،صص

.36362ه-صص
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الاسلاميوالفكرالهسيحي،لفكربينالحضا!مةالضلات

مرارأيتعاقباناليهالرجوعثماللهوعصيانله.حدودلاتعاقبفييحدثوهذا

وتكرارأ)،(.

الوجود:السابقةالأرواح-ح

التجديدعنفكرتهمعوثيقةبصفةالوجودالسابقةالأدواععن)أوريجانوس(تعليميرتبط

نإالحاليللوجودالسابقةالبشريةوالأرواحآخرعالمسبقهقد-الحاضر-المنظورفالعالم.الشامل

.(8)ماديةأجسادفيموجودةالآنفهيولذلك.السابقالعالمفياللهعنوابتعدتسقطتارواحإلاهي

،يونانية.لهنلسنةحلص.امد!8مطر،؟552-558صص،8مج.السميحيالنكرتاريخجرجمى.حنا،الخضري

الفكرملامح.عباسحربيعطيتو.ة،02-8!ىمصالخلسفية.لاسكنصريةمكلسةمصطخى.طثر.ة427مي

؟،07-،06صصالفلسنية،الاسكنريةمدرسةمحمود.سهلهحف!ابو؟299-298صصوا&يني.الفلسفي

ثاهمت!كللروسيوسلى.وكرمبيوميابراهيممدكور.ة3،7-3،5صص.2ج.الفلسفةثات.اميلبرهييه.

؟75ص.الوسطىالعصورقالضلهيلهرا!تروسف.؟،29ص.الأولونالصيحيون،ني.جوبير.ة49ص،ةفس!فلا

؟58-57صص.8ج.الكنيسةتالضجون.لوريمر.؟36-35ص!القبطيةالكنيسةتات.منسييوحنا.الشماس

الخريمةايسوذورس.؟835ص.الكنيسةثاتمختصرانمرو!ملر.؟835مى.الأولىالكنيسةلويمى.ساكو.

قصةول..ديورانتة،29-،28صص،،جالد.مدينةكنيسةاسد.،رستم؟،2ـه-26صمى.،ج،النفيسة

اوريجانوس..هنريكررلهمونا..845-،44صص.8ج.الروماسد..رستم؟3،3-3،2صص.3ج.3مجالحضار8،

صالريجانوس.العلامة.مرقسداود.ةفى5-26صص.3ج،والكنيسةالدولةرالهت،الحميد.عبد؟،ه-8صص

ومحمد.الحميدعبدرافتمحمد،؟36-32صص،القبطيةالكنيسةتات.منسييوحنايفس.ة،2-!ص

ص.القبطيةالكنيسةقصة.اورشمحبيب.المصري؟73-7صهص.البيزنطيالععرفيمصرمنصور.طارق

مصر.حضار8مرا.،،كامل؟6ـه-67صص.الشرقيةالكنيسةتاتافناطيوس..ولهيكميشيل.يتيم؟64-59ص

صبص.اليسوعية362-36صهص.2ج.الدينيالفكرله!سفة..حوقنواتي.لوشىغرديه.؟،37-،فى4صص

ة،46-،44صص!،ج.الروماسد..رستمة78-77صص.المسيصالايمانمعجم.حموي

حههاع!"ه!"ول،،5اةة+0402اةم!04،لا\"ه0،101!+"،.!14.

تاتولأخرون(.س!يمكيرسى.بسترس؟55!-55صهص.،مج.يحي!سلاالفكرتاء،جرجسحنا.الخضري

؟55-54-32صص.القبطيةالكنيسةتاى!منسييوحناطشطس،ة485-402صص،المسيحيالفكر

الكنيسةقصةحبيي.ايرسى.المصرية97-95صصالاسكنمرية.كرسيتاسيعىثات.كاملمورشىليمتري.

ومحمه.الحميدعبدرافتسد.،387-3،5صص02ح.الفلسفةكات.اميليرهعى.(64-63صص!القهطية

ص.،ولهيدعتارر*لاسكندرية.م.الهورستر.ة80-7،79صهصسيزنطي.العصركلمصرمنصور.طارق

اليونانمة.ةفس!فهل.حلميامير8مطر.؟289-275صص،لهيونانيةالخلصفةتالضروسف.كرم،،8،8-6،8ص

الاسكنريةمدرسة،محمؤمحمدقحف،ابوة47-43صص.اللاهوتالىالمدخل!حبيبجورج.بباوي؟427ص

م!ر.ة،03-99صص.الأولالسمكونيالمجمعانطوانى،.وعربميشالابرص.ة808-،05صص.الفلسفية

رافت.لهحميد.عبد؟58-57صص.النفيسة8الصرملاتيوس.ة836-،35صص.الكنيسةتاتمختصرانمرر.

فى.83ص،3ح.3مجمحضار8.قعةول.لهع!رانت.؟30-26صص.3حوالكنمسة.الدولة
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.والاسلامالهسيحيةبينالحضاريالتلاقحليوانرهاالاسكند!ية80الثاني+الفصل

نرىانعلينا5:فيقول"بارد"كلمةمنمشتقة"نفس،كلمةأن)اوريجانوس(ويرى

اصبحتلأنها5!*ف!*،،"النفسسميتحيث،نفسهبالإسمالقولسبقكماكانإذاما

لاسترجاعالقوةتفقدلمأنهاغير،الإلهيةبالنارالارتباطوعن،العادلةالأشياءوهجعنباردة

.(""،راحتكموضعالىنفسياه)رجعى.البدايةفيعليهكانتالتيالتوهجحالةالىنفسها

إذاوأنهانفسأ،سمياوجعلسموهأومنزلتهمنسقطاذاالعقلأنهذا،كلمنويتضح

.(8)قبلأ"عليهكانتالتيالفهمحالةإلىتعودفانها،قومتأواصلحتما

:المقدسالكتاب-ط

وأالعقيدةفيرسالةمجردليسالمقدسالكتابأن)أوريجانوس(يؤمن

سموأ.أكثروهوبكثير.ذلكيفوقانهيرىبل.فحسبالأخلاقيةبالنواحييرتبط

المنظور)فى(.غيرالعالميعكسلأنه

2-

.(7:،،6).مزمور،لمقدسا+لكتاا

57ص.النفيسةالدر8ملاتيوس،؟249،277-248صص؟28و2&.6ك،الكنيسةكاتيوسابيوس.القيصري

.2ج.الكنيسة،باءموسوعةلهرج.عاوللهعسح.عبد،،27-826صمى!،ج.النفيسةالخريتلسوزورس.

ص.القبطيةالكنيسةتات.منسييوحنا،الشماس؟،34-،3صهص.الكنيسة،باءاسد..رستمة،2،ص

اوريجانوسهالملامة.مرقسداود.؟648-637صص،4جالمعارد.6دانر!بطرس.البستانية60-32.52.55ص

27صطوريجانوس.ص-.هنريكرلهمونا،؟399مى.اليونانيةةفس!فلاحلص.امير؟مطر.؟،ه-6.7-5صص

.اللاهوتاليالمدخل.حبيبجورج،بباوي؟40-36صص.الحياةالىدروب.يوس!فرنسيس،المخلصي؟32-

.3مجالحضار8.قصةول.،ديورانت؟30-26صص.3ج.والكنيسةادولةرالهت.الحميد.عبد؟5،-50؟45صمى

حربيعطيتو.ة،02-صهه،صلهفلسفية.الاسكنصريةممرسة.مصطفىالنشار،ة3،3-309صمى.3ج

ص،الالهيةططبيعةفيالشرقى،حبيبجورج،بباوية299-297صص.وكينييفس!فلاالفكرملامح.عباس

السميص.لايمانمعجمحموىصبصطيسوعي.؟58-57صص.،ج،الكنيسةتاهـفىجون.لوريمر.؟،ه-9ص

الخبطية.الأمةتات.ل.ابتشر.؟!2-!،صصوالتوحيدطسمحعيسىعطا.محمد.الرحيمة78-77صص

ة837-834صصمصر.حضار6مرا...كامل؟846-،44صص.،ج.الروميس.رستم؟73-78صص.،مج

ة362-36صهص.2ح.الدينيالفكرفلسفة..جوقنواثي.لوشىغرديه.

،،!اعكالأ"!ة53ة*ء8ماح،*!ةهى!مر8"،،.8،أ،(ك!4،موا.8له!!

كرم.؟،3،-889صص.الكنيسة،باهاسد،.رستم.822ص.2ج،الكنيسة،باءموسوعةلهى.عاولالعسمح.عبد

حبيب.52؟بباوي.جورج-89صاو!مجانوس.صكريمونا.هنري.؟275مي.اليونانيةةفس!فلا.قا!"يوسف

ابرص.؟75صمصر.فيالمسيحيةتافىخلاصة.القبطيالتا!فىلجنة؟46-45صص،اللاهوتاليالمدخل

.،03-99صصالأو!هالمسكونيالمجمعينكلوان!وعر*.ميشال
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الاسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضا!يةالضلات

المقدسالكتاب:،الأولالمبدأ5.المقدسللكتابرؤيتهفيمبدأينيضعوهو

الىمباشرةبصفةموجهةحيةكلمةبل،الماضيحبيسةميتةكلمةلا،اللهكلمة

الجديد،العهدضوءفيوضحقدالقديمالعهد)ن:،الثانيالمبدأ5اما.اليومانسان

نإيقولوهو.القديمالعهدبدراسةالاأغوارهسبريمكنلاالجديدالعهدأنكما

مكوناتتناطروهي،اخلاقيةومعانيوأسرارتاريخعلىيحتويالمقدسالكتاب

.(")للكمالالثلاثالدرجاتأووا!وح،والنفسالجسد.الثلاثةالإنسان

لهايتعرضقدالتيللمواقفتفاديأالرمزيالتفسير)اوريجانوس(استخدم

بالكتابجاءما"كلأناكدأفحدالىذهبوقد.الحرفيالتفسيرجراءمن

.(8)،حرفيمعنىلهبهوردماكلليسلكن،روحيمعنىلهالمقدس

.الخضري؟8صهأوريجانوس.الملامة.مرقسداود..273ص.24د.6ك.الكنيسةقات،يوسابيوس.القيصري-،

ص.الاسكنمريةكرسيتاسيستال!.كاملمورش!.ديمتري؟549ص.،مج.المسيحيالغكرثاريخ.جرجسحنا

حضارآمرا..،كامل.52ص.القبطيةالكنيسةخل!ات.القبطيةفىلكنيسةتارر.منسييوحنا.الشماس؟97-96ص

طارقىومحمد.الحميدعبدرأفتمحمد.؟846-،45صص،،جا!وم،أسد..رستم؟،37-،36صصمصر.

ص.المسيحيالفكرتاديخ،(ولاخرونسليمكيرلس.بسترس؟78-77صص.طبيزنصالعصرفيمصرمنصور.

تاريخ.اميلبرهييه.هـ؟-7صص.الالهيةالطبيعةلهيالشركة.حبيبجورج.بباوية408-7ـه.404-77ص

ابوة806-،04صص.8جالاسلأمي،التفكيرمنالالهيالجافبمحمد،.البهية3،7-3،5صص.2ج،الفلسفة

الفكرف!سفة!.جوقنراتي.لويسغرديه.ة808-،06صص،الف!سفيةالاسكنريةمدرسةمحمود.محمدلهحف.

حربي،عطيتو؟78-77صص.السميحيالايمانمعجم،حمويصبحي.اليسوعي؟362-36صهص،2ج.الديني

بتشر،؟399ص.اليونانيةالفلسفةح!ص.8أمعررمطر.؟298-297صص.والدينيالفلسفيالفكرملامح.عباس

.66-59صص.القبطيةالكنيسةقصة!حبيباورشى،المصرية83-78صص.،مج،القبطيةالأمةتار!.ل.ا

43صص،اللاهوتاليالعدخل.حبيبجورج.بباوي؟،22مي،2ج.الكنيسةأباءموسوعة.فرجعادل.السصمحعبد-2

255صصهـ،ف،6ك.الكنيسةتار!.يوسابيوسالقييمري.؟25-،9صص.او!لهجانوس.هنريكريمونا.؟74-

يوسف.؟846-،44صص،،ج.الروماص.،رستم؟830-829صص.الأولونالمسيحيون،ني.جوبم!..256-

الفكرفلسفة..جوقنواتي.لوشىغر.يه.ة76-75صصطوسطى.العصورخل!اتكلدراسات.نسيمجوزيف

مصطفى.النشار.؟3،3-309صص.3ج.3مجالحضار6.لهصةول.ليورانت،ة362-36،صص.2جا&يني.

رستم.؟80-73صص.،مج.القبطيةالأمةثاهـلخ!ل.ابتشر.؟،02-9صفىص.الفلسفيةالاسكنمريةممرسة

ة72-7صهصمصر!كلالسصيحيةتارر!خلاصة.القبطيالتاتلجخة؟838-828صص.الكنيسةآباهأسد.

ص،،.جودميلقاتالاسكند!سة.م.ا!ورستر،هـ؟2،هـ-صصوالتوحيهـ.صسمح-عيسىعطا،محم!.الرحيم

.،03-99صص.الأولالمسكونيالمجهع.انطوانوعر*،ميشالابرص.؟888-،،7ص
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،والاسلامالهسيحيةبينالحضاريالتلأقحلواثرها"الاسكنصريةءالثاني"النصل

فيروحيأمعنىيرىكانأنه8فيلون5بفكر)أوريجانوس(لتأثرنتيجةوكان

غيرأصبحالرمزيةاساليبهمنبعضأوأن،المقدسالكتابفقراتمنفقرةكل

.(،)واقعي

وريجانوس(:11تعليمفيالتصوف:ثالثأ

هذاكانطن.الكنيسةتاريخفيالمتصوفينأعظمأحد)أوريجانوس(يعتبر

هذاعلىالضوءالقاءفيبدأبهالإهتمامانالاطويلأ،اهملقدتعليمهفيالجانب

أفكارهفيبالتصوفالخاصةالنقاطعلىسنتوقفوهنا.تعليمهفيالجانب

يلي:كماوهيفيهمواحدةكلفيوسنبحث،وتعاليمه

ى!.النفيسةالدر8ملاتيوس.؟276-249.273-24!صمىة25ف.6ك.الكنيسةتاتيوسابيوس..القيصري-،

تارر!.كاملم!رشى.ديمتري؟393ص.صي!سلار!فطتارر*ولاخررن(.س!يمكيرلس.بسترسة58-57ص

عبد؟35-32صص.القبطيةالكنيسةقات.منسييوحنا،الشماس؟96-95صصالاسكندرية.كرسيتاسيس

صاليوفانية.طف!سفةح!حي.امير8مطر.؟،92.22-9،ص.2ع!الكنيسةأباءموسوعةلهرح.عادلالسممح،

ومحهد!الحميدعبد،؟محمد.رافت،8-،87صص.،!دليل.جتاىالاسكنددية!م.افورسثر،ة299-296ص

المسكونيطمبععانكلوان.وعر*.ميشالابرص.؟7فى-7صهص.البيزنطيالعصرفيمصرمنصور.طارق

.8الحضارقصةول.،ديورانتة289-275صص.اليونانيةةفس!خلاتال!!يوسف،كرم؟،فىه-99صص،الأول

محمود.محعدقحف.ابو؟3،7-385صص،2جالخ!سفة.تاريخ،اميلبرهييه..3،3-309صص.3ج.3مج

ساكو.ة58-57!اصا."ج.الكنيسةتاهمضجوت"!ريمر.ة"07-"05صاصا.الف!سفيةالاسكنرمةمدرسة

بيومي)براهيممدكور.؟،36-،35صص،الكنيسةتاونمختصراندرو،م!ر.؟،89ص.الأولىط!نيسةلوش.

النشار.؟،28-،26صص.8ج.النفيسةالخريدةييسوذورس،ة49ص.الفلسفةتاتلهيدروس.يوسفوكرم

القبطية.الكنيسةقصة،حبيباورشي.ير!ملا؟،02-94صصصالخمسخية،الاسكند!يةمدرسةمصطغي،

المسيحيون.،نيجوبير.؟68-67صص،الشرقيةالكنيسةتات.اغناطيوس.وديكميشيل.يتيم،64-59صمى

الأمة"!ى،ل.ابتشر.؟،29-،27صص،،جسه،مهـيت!كنيسة.-ارسثم.ة،30-،29صصلاولون.

-،44مىصالررم.لسد..رستم؟837-،34صصم!مر.حضار8مري!..كامل؟70-62صص.،مجالخبطية.

كلالمسيحيةثاتخلاصة.القبطيالتافىلجنةة30-26صص.3ح.والكنيسةالمولةرالهت.الحميد.عبد؟،46

.اوربجانوسلهعلامة!مرقمىداود.؟648-763صص!4جاسطرى،دانرة.بطرس،الهستاني؟72-7هصصمصر.

.،6-8صهصاوريجانوس.،هنريكريمونا.ة،،-8مىص
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الاسلاميوالفكرالهسيصالخكربين،لحضا!سةالضلات

.للكمالدؤيته-أ

.الذاتمعرفة-ب

.والنقاوةالطهارة-ج

النسك.وممارسةالعالماعتزال-د

باللوغس.السريالاتحادهـ-

:للكمالرؤيته-ا

شيءالىيشيرلم،"كشبههعبارةوحذف"خلقهاللهصورةعلى5:بالقول

تاجلقد،"الشبهكمالأنالا،خلقهعند""الصورةسموأخذالإنسانأنالىسوى

طريقعنالشبهذلكعلىليكونيسعىأنالإنسانعلىأنهأي.استكمالهلحين

قدالكمالالىالوصولاحتماليةان.باللهالتمثلخلالمنالشخصيةجهوده

يحقققدالسلوكطريقعنف!نه،،الصورة5سموخلالمنالبدايةفيلهأعطيت

نافيهدفهتحقيقالإنسانيستطيعولكي.الكامل،"الشبهالنهايةفيبنفسه

الشخصي.جهدهجانبالىاللهنعمةالىحاجةفيفهواللهصورةعلىيكون

ب)المسيح()"(.التمثلهوالمثاليالكماللتحقيقطريقوأفضل

كرسيتاسيستاريخ،كاملمورشى.ديمترية55-54صص.القبطيةالكنيصةثاريخ.منسييوحنا.الشماس-،

؟،23-،22صص.2ج!2ج،ط!نيسة،باهموسوعةلهرج!عالهل.حي!سلاعبد؟96-95صصلاسكند!ية.

السصيحي.الفكرتاءولاخرون(.سليمكيرلس.بسترسة37-25.36-24صصاوريجانوس..هنريكريمونا.

حربيعطيتو.؟552.554صص،8مجالمسيص،الفكرثاريخ.جرجسحناطخضري.؟4،4-393.408ميص

صالقبكلية.الكنيسةقصة،حبيباورشى.المصري؟299-298صص.والدينيالفلسفيلهمكرملامح.عباس

طارقومححد،الحميدعبدرافتمحمد!7،فى؟-385صمى.2ج.الفلسفةثات.اميلبرهييه.ة64-63ص

99صالف!سفيه.الاسكندريةمدرسة!م!مطفىالنشار.؟"5-7،79صهص.البيزنطيالعصرلهيمصرمنصور!

؟396ص.اليونانيةح!ص.الف!سفةامير8مطر.ة277-275صصاليونانيه.الخلسفةثالضيوسك.كرم.؟80،-

ص.الأولالس!كونيالمجمع.انطوانوعر*.ميشالابرص!؟887ص.،،حودليلتالضلاسكند!لة.م.الهورستر.

.3ج.3مجالحخطر8.ة!قول..ديورانت؟27-26مىمى.3حوالكنيسه.لهدولةرافت..الحميعهدة،03-99ص

.805صمفلسفية.لاسكنمريةمدرسةمحمود.محمدلهحق.اموة383ص
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.والاسلامالهسيحيةبينالحضاريطتلاقحلوالرها"الاسكند!مة،لثاني.+لهمصل

:الذاتمعرفة-ب

معرفةهوب)المسيح(للتمثلأختيروالمنالكمالطريقعلىالأولىوالخطوة

ملاحظاتناتؤخذان"يجب:فيقولعنه،نقلعأنيلزموما،نفعلهأنيجبما.الذات

ولكنها،التقدممنحالةفيهيالتيالنفسالى8الله"كلمةمنموجهةأنهاعلى

أنهغير،جميلةبأنهاوصفتف!نهالتقدمهاونظرأ.الكمالمستوىبعدتبلغلم

لأنهالتحذير.هذالهايوجهانتفرضالضرورةن!فللكمالوصولهاتضمنلكي

نفسهاتدربلموماآنفأ.فصلناهالذيبالإسلوبالذاتمعرفةعلىتحصللمما

آراءالنقاطهذهعلىتجمعأنهالهان!ف8الإلهيوالناموساللهكلمةعلىبعناية

بحضوريتمتعونولاتميز،ايكلامهمفيليسرجالأ،تتبعوأن،المختلفينالمعلمين

.(")،اهتاذوفهممعرفةتهملانللنفسبالنسبةعظيملخطرانه.القدسالروح

:والنقاوةالطهار6-ج

ناينبغيانهالىالتوصلالضميروفحصالذاتمعرفةشأنمنيكون

نحاربوأن.الكمالالىوالوصولبينناقحولالتيهيفالخطيئة،الخطيئةنحارب

ولكنه،الزواجيعارضلاوهو.الخطيئةاسبابمنلأنهماوالعالم،الشريرةالأهواء

يأعفتنا،لهقدمنا"طذاب)المسيح(:يتمثلونلمن،فحسبالعزوبيةبحياةيوصي

كلعلىيسمووالذيالنذير،نذرهووهذا.الروحطهارةيعطينااجسادنا،طهارة

ة24-22صصاوريجانوس..هنريكريمونا.؟55-54صص.القبطيةالكنيسةكاريخ.منسييوحناالشصاس،-،

؟854-408صص.السميحيالخكرتال!لاخرون(.وسليمكيرلس.بسترسة،3صه.الكنيسة،باءاسد..رستم

الكنيسةقعة.حبيبىش!ما.المصرية50-45،49-44صص.اللاهوتالىالمدخل،حبيبجورج.بباوي

ىف!ات.يوسفكرم.؟299-29!صص.والدينيالنلسفيالغكرملامح.عباسحربيعطيتو،؟64ص.القبطية

قحف.ابو؟552ص.،مج.المسيحيالفكرتاون.جرجسحنا.الخضرية283-279صصاليونانيه.ةفس!فلا

عبد؟3"7-3"5!ا!ص.2جالف!سغة.تات)ميل.برهييه.ة"06صالخلسف!ة.الاسكندريةمدرسةمحمود.محمد

ص.الف!سفيةالاسكندريةممرسهم!همطفى.النشار.،823ص.2حمكنيسة.،باءموسوعةهرج،عاولالمسمح.

.،03-99صصالأو!هالمسكوني،لمجمعانطوانى،وعر*.ميشدايرمى،،5،-،!ص
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الاسلاميوالفكرالهسيصالفكربينالحضا!يةالضلات

الذيأماذواتنا.خارجهذهفكلضيعةأوماشية،إبنةاو)بنأنقدمحينلأنهنذر.

فهذا8ذاتهالإنسانطريقعنبلآخرعملطريقعنلا،ويرضيهللهذاتهيقدم

."بالمسيحيتمثلهذايفعلالذيوذلكوابرزها،كمالأ،النذورأكثريعد

وهو،العالمإلىبالبتوليةجاءالذيهولأنه(المسيح)السيديمدحو)أوريجانوس(

.(")للكمالنموذجأفيهايرى

النسك:وممارسةالعالماعتزال-د

النسكممارسةخلالمنالايتحققأنيمكنلا،العالمعنالتامالإنعزال

الأمورعلىالتركيزعلىتساعدونهارأليلأالمقدسالكتابودراسة.طويلةلفترات

هيالتيالكبرياءمنويحذر،التواضعفضيلةعلىعظاتفييؤكدوكان.الإلهية

يعيشأنهيدركعندماالداخليوالارتقاءالتقدمفيالإنسانويبدأ.خطيئةكلأصل

يظفرلكي"بليس(يحاربأنعليهذلكبعدثم،الأرضعلىفحسبمحدودةلفترة

الوصولمعالتجاربتبداحيثالخطر،وقتيكونمادائمأالتقدمووقت.بالفضيلة

ثمةلأنبعد،تحررتقدالنفستكونلا،بنجاحعبورهوبعدالأحمر،البحرالى

خطوةكلتصاحبالتي،للنفسالداخليةالآلاموهذهمواجهتها.يجبجديدةتجارب

.ابتشر.؟3.309ج.3مج.الحضارةقصةول..ديورانت؟255ص.8ف.6ك.الكخيسةتاريخيوسابيوس..القيصري-،

ة72صمصر،فيالمسيحيةتارر*خلاصة.القبطيالتار!لجنة؟74-73صص.،مج،القبطيةالأمةتاريخ،ل

ابرص.؟،87ص،8.جودليلتاريخالاسكندرية.م.افورستر.؟8،صوالتوحيد.المسيحعيسىعطا.محمد!الرحيم

اشماس.؟37صاوريجانوس..هنريكريمونا.ة803-99صمى.الأولالمسكونيالمجمع،انطوان.وعربميشال

المسيحي.فىلفكرتاءولاخرون(.سليمكيرلس.بسترس؟60-5"صص.الخبطيةالكنيسةىف!ات.منسييوحنا

ص.الكنيسة،باءاسد..رستم؟49-47صص.اللاهوتالىالمدخل.حبيبجورج.بباوية4،4-309صص

قحف،ابو؟8صه.البيزنطيالعصرلهيمصرمنصور،طارقومحمد.الحميدعبدرالهتمحمد،ة،3،-،38.،،7ص

.2ح.الكنيسةأباهموسوعة.يعاولالمسى.عبدة"06صالخ!سفية.الاسكنمريةممرسةمحمو..محمد

لاسكنمريةممرسةمصطنى.النشار.:283-277صص!يونانية.الغلسنةتا!.يوسفكرم.؟،23ص

والتوفى.والنشرالثقالهةدارمط.،اليونانعندةفس!فلاح!ص:امير8مطر.؟802-،!ه.94-93صص.الف!سفية

.،2ص.اس!ريةوادرويةالرهبانيةتار!فيلراسات،حكيم.امينة427ص..ت(،)القاهرة:
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.والاسلامالهسيحيةبينالحضاريالتلاقحلوانرهاالإسكندرية8اللاني،+الفصل

لمثلالحاجةإلىعديدةمناسباتفي()أوريجانوسيشيرالسببولهذا.لللامام

اشتياقاتهاوتزداد.النفستعزياتتزدادالصراعاتإزديادومع.التجاربهذه

موهبةالنفسوتتلقىالضيقات.كلاجتيازمنتمكنهابحيثد)المسيح(،للسماوات

تكشفوالتي،المقدسالكتابقراءةومنالصلاةفيالاستنارةمنوتتكون.الرؤى

.(")الروحسمتكلما،الروحيةالنعمهذهمنثابت)زديادوثمة.إلهيةأسرارعن

باللوغس:السريالاتحادهـ-

عندأولأيحدثفهواللوغس.معالسريالنفساتحادهيالتاليةالخطوة

العلاقةعنالتعبيريفضلأنهالا.التقيالإنسانقلبفيونحوه)المسيح(ميلاد

عنالصوفيالتأملامتزجوقدسري.أرتباطشكلفيواللوغسالنفسبينالقائمة

ص.،ج.النفيسةالخريدة)يسرذورس.ة252-258صص،3&.6ك.الكنيسةتار!يوسابيوس..القيصري

ص.القبطيةفىلكنيسةقارر،منسييوحنا.الشماس؟5!-57صص.النفيسة8المرملاتيوس.؟،28-،27ص

،هنريكريمونا.ة96-95صص.الإسكندريةكرسيتاسيستارفى.كاملمورشى.ديمتري؟60-35.59-34ص

-4،0.4،2-394.489صالس!يص،صالفكرتاريخو)،خرون(.س!يمكيرلس.بسترسة35صاو!يجانوس.

.93صص.2ج.الكنيسةأباءموسوعةفرج،عادلالعسمح.عبد؟6صاوريجانوس.العلامةمرقمس،داود.؟4،3

تاريخفيدراسات.حكيم.امين؟296ص.والدينيالفلسفير!فمملامح.عباسحربيعطيتو.؟،24-،23

تاتجون.لوريمر.ة"89صاالأوى.الكنيسةلوشى"ساكو،ة،3-"2!اهما.الحصريةوالديريةالرهبانية

صبص.اليسوعي؟60-59صص،القبطيةالكنيسةقصة،حبيبايرشى.المصري؟58-57صص.،ج.الكنيسة

ص.،مجالمسيص.الفكرتارر*.جرجسحنا.الخضري؟78-77صص.السميحيالايمانمعجمححوي.

؟،3ـه-،36مىميمصر،حضارةمراد..كامل.83،-83صهص،الكنيسة،باهاسد..رستم؟542-54،ص

الىالمدخل.حبيبجورج.بباوي؟،03-99صص،الأولالمسكونيالحجمع.انطوان.وعربميشالابرص.

ةفس!فلاتاريخ.يوسفكرم.ة"02ص،الفلسفيةالاسكندريةمدرسة.مصطفىالنشار.؟47-45صصا.اللاهوت

.الحضارةقصةول..ديورانت؟427ص.اليونانعندةفس!نلاح!ص.امير8مطر،ة283-277صص.اليونانية

الحميدعبدرافتةمحمر.8،مىوالتوحيد.السمعحعيسىعطا،محمد.الرحيم؟3،3-389صص.3ج.3مج

ص.4ج.المعارفدافرة،بطرس.البستاني--؟7،-7صهص.البيزنطيرص!لالهيمصرمنصور،قراط.دمحمو

الكنيسةخم!ات.اغناطيوس.وديكميشيليثيم.؟8فى5ص!الكنيسةتا!مختصرانمرو.م!ر.؟647-637ص

تاىخلاصة.القبطيالتاتلجنة؟،29-828صص،8ج،لله.مدينةكنيسةاسد،.رستم؟67صال!ثرقية.

م.الاسكنصرية.الهورستر!؟396صاليوفانية،عندةفس!فلاحلص،6اميرمطر،؟72-78صصمصر،فيالمسيحية

الفلسفة.تاريخ.اميل.برهييهة27-26مىص.3ج،والكنيسةالدولةرالهت.الحميد.عبد؟،،7ص.8ودميل.جتاون

.(،5:،0).(34المقسي.مثى.)6:الكتاب؟387-فى85صص،2ج
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فالإنسان.والمصلوبالصليبنيالعميقالصوفيبالتأمل)أوريجانوس(عنداللوغس

التلميذهووالشهيد.الصليبوحتىبل،آلامهني)المسيح(يتبعوأنلابدالكامل

لأولئكوبالنسبةالاستشهاد،،على"حضكتابهفيذلكذكركما،للمخلصالحقيقي

فلا،الحقيقيالاستشهاداحتماليستطيعونولاب)المسيح(،يتمثلواأنيريدونالذي

والشهيدوالناسك.الذاتوانكار،الشهواتعنالروحيالموتسوىأمامهميتبقى

)أوريجانوس(ومعتقداتأفكارتبنىوقد)المسيح(.كمالأيالمملنفسمنهمالكل

.(")كلذبعدالرهبانيةالحياةتطورعلىواثرهالأواثل،الرهبانمنالكتاب

كات.منسييوحنا.سالشط249.1277-248صص.28و2ف.6ك،لكنيسة.تارر*يوسابيوس..القيصري

لهمر8ملاتيوس.؟"27-"26!هصا."ج.النفيسةالخريدةاشموةورس.،60-32.52.55عاصالخبطية.الكنيسة

قاسيسثاريخ.كاملمورشيلحتري.؟648-637صص.4جلهمطر!.دانر8.بطرس،البستاني؟57مىالننيسة.

-،92.82-98صص.2ح.الكنيسة،باءموسوعة.فرجعالل.المسمحعب!؟97-95صص.الاسكندريةكرسي

تاتولأخرون(.س!يمكيرلس.بسترسة8فى5-829،،،7صص.ةس!نكلاأباهاسد..رستم؟،25-،24.،،4

داود.؟58-57صصمقبطية.الكنيسةقصةحبيم!.ايرسى.ير!ملا،399.4،2،فى9صفىصطمسيحي.الفكر

حلص.اميرةمطر،ة36-35صصاوريجانوس.،هنريكريمونا.؟5.80صصاوريجانوس.العلامة.مرقس

،بباوية556-54.550صهص.،مجالسميص.الفكرتارر*.جرجسحنا.ير!خخلاث396مى.اليونانيةةفس!فلا

ص.والمينيالفلسفيالفكرملامح،عباسحربيعطيتو.ة58-45.50صمي.اللاهوتالىالمدخل،حبيبجورج

طارقومحمد،الحميدعبدرافتمحمد.ة283-275صص.اليونانيةةفس!فلاتاهـفى!يوس!كرم.ة299-295ص

والديريةالرهبانيةخس!اتكلدراسات.حكيم.امين؟!3-!70.0مىميالبيزفطي.المصرفيمصرمنصور.

برهييه.ة،07-،05صص.الفلسفيةالاسكندهـسةممرسةمحمو!.محمدقحف،ابوة،3-،8صص،المصرية

،04صص،،ك.الاسلاميالتفكيرمنالإلهيالجافبمحمد،طبي،!7،3-5،3صص،2ح.ةفس!خلاتار!.اميل

عندةفس!فلاح!ص.امير6مطر.ة،هه-99صص.الفلسفيةلاسكنصريةممرسةمصطنى.النشار.؟،هء-

طمبمعينطوان.وعر*.ميشالابرص،ة،،7ص،8.جودليلتات12سكخدرية.م.امورستر.ة396ص.اليونانية

قصةول.لهع!رفت،ة3،-26صص.3جوالكخيسة!الدولةرافت!طححيد.عبد(،03-99صص.الأولالمسكوني

طرحيم،ة73-72مىصم!مر.لهيالس!يحيةتاتخلاصةالخبطي.التارر*لجنةا309ص،3ح،3مجالحضار6!

صمصر.حضار8مراد..كامل؟،46ص.8جا!وم.اسد،رستمص،هـ؟والتوحيد!المسيحعطا.عيسىمحمد

؟362-36صهص.2ج.سينيالفكرلهلسفة!.ج.وقنواتيلوش!غرديه.؟،37-836ص

"ح،محكال!،،+!6،أكله!،:!ل!ء

.78-77صصلهعسيحي،!مانمعجمحموءىصبص،اليسوعية58-57صص.8جلهكنيسة.ثاونجوتلو!يمر،
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*والاسلامالهسيحيةبينالحضاريالتلالحليوانرها"الاسكندريةالطني،"مفصل

الخا+(الى)الرسالاتارسالياتهاورحلاته:رابعأ

دعواتعلىبناءأ)مامصر،خارجكثيرأتنقل)أوريجانوس(انالمعروفمن

وسمح،دعتهالتيالبلادقلكفيا!يروسرجالمنالمثقفينخاصةمنتلقاها

الإسكندريالأسقفأوفدهعقيديةمهماتعلىبناءأأو،بذلك)ديمتريوس(له

رجالبينتنشبقدمشكلاتحولالخلافلأنهاء8رسولأقبلهمن)ديمتريوس(

الممثلويعتبره،برعايته)أوريجانوس(يخص)ديمتريوس(كانفقد،الدين

.(")الإسكندريالفكرعنالحقيقيوالمعبرله،الشخصي

:والرحلاتالإرساليات-والمهماتالدعواتتلكبينومن

روما:الى-،

الكنيسةيرىلكي،(م242)سنةفيروماالىبرحلة)أوريجانوس(قام

،(2ح"4ش*اد5)زيفرينيوسالباباعهدفيذلكوكان،رومانيةكنيسةأقدم-القديمة

الشيخوهو،الحينذلكنيمشهورلاهوتيمفكراكبرمعهناكتقابلوقد

.(8)اللاهوتيةالمشاكلبعضمعهناقشأنهويحتمل)هيبوليتوس(،الروماني

س!يمكيرلس.بسترس؟86ص.البيزنطيالعصرلهيمصرمنصور.ق!اطومحمد.الحميدعبدرافتمحمد.-،

؟542مى.،جمالمسيص،الفكرتار!.جرجسحناطخضري.؟395ص.المسيحيالفكرقاهمنولاخلن(.

الكنيسةتاريخضسي.يوحنا.الشماس؟96-95صصالإسكنمرية.كرسيتاسيستادفي.كاملس!عليمتري.

.،مج.القبطيةالأمةثاريخ.ل.ابتشر.ة6،ص.القبطيةالكنيسةقصة.حبيبىش!ما،المصري؟36ص.القبطية

سعيدمكتبة.مط.الرومانيةمصر:كمالمصطفى.العليمعبد؟58ص.8ج.الكنيسةثافىجون.لورلهمر.؟8صه

.94-93ميص.2ج.الكنيسة،باءموسوعة!رج،عادل،السمحعبد؟،4ص،(م8972)معمر:رالت!

.،مج.المسيصالفكرىف!اث.جرجسحنا!الخضرية278ص.؟22&.6ك.الكنيسةثالضيوسابيوس..القيصري-2

887صص.الكنيسةأباءاسه..رستمة94-9مىفى!2ج.الكنيسة،باهموسوعةلهى.عالل.السمحعهد؟542مى

النشار.؟29-27صص.3ح،والكنيسةرالهت.لهمولةالحميدهعبهة،هصاوريجانوس..هنريكريعونا.ة،،!-

ة296ص.والدينييفس!فلاالدكرم!مح.عباسحربيعطيتو،ة94صالنلسنية.لأسكندريةمصرسة.مصطفى

دراسات.نسيمفي!وجروس!.؟87ص.البيزنطيالعصرلهيمصرمنصور،طارقومحمه.الحميدعبدرافتمحمد.

الفكرف!سفة،.جوقنواتي.لوشىغرديه.؟845ص،8ح.الروماسده.رستم؟76ص.الوسطىالعصورثاتفي

."38سهمصر.حضار8مراد..كاملة36هص.2ج!اديني
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بكلأيضأوقوبل،والثقافيةالعلميةمنزلتهلسموحفاوةبكلهناكفقوبل

.!")فاضلبعالميليقكماإجلدل،

الروماني:العربيةحاكمالى-2

،()الأردنالعربيةالى()أوريجانوسرحلقصير،بوقت(م2،5)سنةقبيل

المدن)أوريجانوس(شهرةفاقتحيث،طلبهعلىبناءالرومانيالحاكمليرشد

رسالةإرسالالى""فيليبالعرببلادفيالرومانيالحاكموالعلمالشهرةوهذه

.العرببلادالىسرعةبأقصى)أوريجانوس(يرسلأنمنهبطلب()ديمتريوسإلى

بإرسالقامالعسكريبصرىحاكمانحتىالعربيةالبلادالى)أوريجانوس(توجه

"بيرلوس"أنهو.الرومانيالملكمنالاستدعاءهذاوسبب،لاستقبالهعسكريةكتيبة

ادخالوحاول،الكنيسةتعاليمعنإنحرفالعرببلادفيبصرىمدينةأسقف

يكنلموالربالمخلصانقالفقد،آنذاكالمسيحيالإيمانعنالغريبةالآراءبعض

حلولهقبلنفسهتلقاءمنموجودآيكنلموإنه،متميزةبكيفيةسابقوجودلهم

؟الأبفيهحللاهوتهوو)نمابذاتهاللاهوتمنشيءفيهليسوانهالبشر،بين

انعقدمحليمجمعلحضورأخرىمرةللعربيةيذهبأن)أوريجانوس(اضطرثم

هذاوفي،جديدةبدعةفيأخرىمرةبصرىمدينةأسقف،"بيرلوسسقوطبسبب

أخرىمرةعادثم،الكنيسةأحضانالىإرجاعهمن)أوريجانوس(تمكنالمجمع

+بيرلوس"لقولمماثلقولمن"هيراقليدس،ا!أسقفلينقذالعربيةالبلادالى

واحد.وقتفيثانيةمعهوقام،(")الناسوتمعماتاللاهوتأنتقولآراءوبسبب

وناقشهوالشعبالأساقفةوبحضورالعربيةالبلادكنائسإحدىفيمجمعأفعقد

تاريخخلاصة.القبطيالتاريخلجنة؟36ص.القبطيةالكنيسةتاريخ.منسييوحنا.الشماس-،

.73ص.ر!يملهيالسميحية

)انسانية(.معناهاوالتي.(،2لحه8)السريانيةمنةماخوةالناسو-2

.،59ص.النفيسة8الدر.بهنامقورلسبني،ينظر:ل!تفصمل
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.والاسلامالمسيحيةبينالحضاريالتلاقحلوأنرماالاسكنمرية5ءالثاني"الفصل

وظلنصهضاعثمالنقاشهذاوانتشر)أوريجانوس(.كتابدوفعلنيأنقاشأ

إلىتعودمصر،طرةفيمنهنسخةاكتشفتحين(م،94،)سنةحتىضائعأ

.")الميلاديالسادسالقرنأواخر

فلسطين:قيصريةالى-3

فلسطين،إلىتعليميةأخرىبرحلة(م2،6)سنةفي)أوريجانوس(قامثم

بالوعظيقومأنقيصريةأسقفمنهوطلبعظيمآ،ترحيبأهناكالأساقفةبهفزحب

حولوشروحاتمحاضراتيعطيأنمنهوطلبوكائسهم،مدارسهمفيوالتعليم

الأساقفةدعاهوكذلك،الكنيسةحرموداخل،الكنيسةجماعةأمامالمقدسالكتاب

لقبعليهأطلقواسمعوهولما،مرة!أولوعظوهناكالهراطقة،افتراءاتلدحض

بهذا""ديمتريوسالإسكندريةأسقفعلمولما،"المقدسالكتابمفسري"سيد

لعلمانيسمحوالأنهم،فلسطينقيصريةفيا!أساقفةزملائهعلىباللومأنهالالأمر،

استدعاهض،-سابقأالذكرأسلفناكما-حضرتهمفيوالتعليمبالوعظمرتسمغير

اسقفهأمر)اوريجانوس(وقبل،الوطنإلىالعودةمنوطلب""ديمتريوسأسقفه

الكنيسةتارر*.منسييوحنا.الشماسةهـ42-283صص.34ف.6ك.الكنيسةتاريخيوسابيوس..القيصري-8

ا!مانية.مصر.كمالمصطفى.اسيمعبد؟58ص!"ج.الكنيسةقاهم!جون،!ل!ممر.؟37-36صص،القبطية

مى.الكنيسةأباءاسد،.رستم؟96-95صصالاسكنصرلهة.كرسيتاسيستارر*.كاملمورشى.ديمتري؟،4ص

الأمةتالن،ل.ابتشر.ة73صمصر.فيالسيحيةتاىخلاصة،القبطيالتاريخلجنة؟،28-8.827،!ص

كيرلسبسترسة542ص.،مجالمسيص.الفكرتاسض.جرجسحنا.الخضر!؟8،-8صهص.،مج،القبطية

ة94ص.2ج.الكنيسةأباءموسوعةلهرج،عادلالمسمح.عبد؟395ص،صي!سلالهفكرتاونو)،خرون(.سليم

؟،،8صمصر،فيالتاريخية8الحنار)سكنمر..صيفي؟6،ص،القبطيةالكنيسةلهصة.حبيبايرشى.المصري

مرقمى.داود.ةصهـ3،مصر،حضارةمراد..كامل؟296ص،والدينييفس!فلاالفكرملامح،عباسحربيعطيتو،

يوسف!؟،45ص.8ج.الروماسد!.رستم؟،هص.اوررسجانوس.هنريكرممونا،؟9-8صص.او!مجانوسالعلامة

.2حا&يني.الخكوه!سفة،.حوقنواتي،لوشىفر.يه،؟76ص،لوسطى.العصورتاونفيلراسات.نسيمجوزيف

؟،5،-99مىص.الأولالمسكونيالمجععانطوانى،وعر*.ميشالابرص.ة36صه

ح404"،أط!ء3لأاح،*"4.ج،اهةءه**سرو08*،)16"-!:3*6ا،لامممه4+أ5،*،اأنكا،لأهظ**ه1،4،،.

("،ة،4أ8:*لأ،79378ه1.71،.!ج4لر-.،كه
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الاسلاميوالفكرل!سيحيالفكربينالحضا!مةالضلات

فيالدروسالقاءليتابع(م2،8)سنةفيالإسكندريةإلىورجع،"ديمتريوس

.(،)المدينةمدرسة

"ألكسندروسالإمبراطوروالدةماميا""جولياالىأنطاكيةالى-4

:!ويروسسا

استدعائهعلىبناءأ،أنطاكيةنحو)أوريجانوس(توجه(م226)سنةوفي

ألكسندروس5الإمبراطورووالدهساوبروس،"سبتيموسزوجةماميا،"جولياقبلمن

فحضر،الإسكندريالمسيحيالمعلمهذاتسمعأنوطلبتساويوروس،،

لحمايته،امبراطوريوحرسحربيةحاميةمعهوارسلت،انطاكيةإلى)أوريجانوس(

)اوريجانوس(والقى،المسيحيةالتعاليمحولوتستشيره،الوعظلتسمعوطلبته

أشياءلهاوبينطلبها،علىبناءأوالتفسيريةاللاهوتيةالمحاضراتمنسلسلة

ومنمنها)أوريجانوس(قوبلوقد،الروحيةالتعاليمورفعةالربلمجدكثيرة

وبسببه،عظيمتأثيروآدابهلمعارفهوكان،و)كرامواكبارتعظيمبكلدولتهارجال

فىلكنيسةتارر.منسيووحنا،سالشطة269-268صص.،9&،6ك،الكنيسةتاتيوسابيوس..القيصري-،

.ديمترية543-542صص.،مجالمسيص،الفكرتاونجرجمى.حنا،الخضرية39-38صص.القبطية

حتىالاسكنمرمنمصر.مصطفى،العبادي؟96-95صص.الاسكندريةكرسيتاسيستات.كاملمورش

الأمةتات.ل.ابتشر.ة،05ص.الفلسفيةالاسكندريةمدرسةمحمو.!محمد.!حقابوة28صه.العربيالفتح

التاونلجنة؟296ص،والدينييفس!فلاالفكرملامح!عباسحربيعطيتو،ة86-85صص.،مج،القبطية

مطر.؟،،،صمصر.فيالتاريخيةالمنار6اسكندر!.صيفي؟73صمصر.كلالمسيحيةخي!اتخلاصة.القبطي

نسيم.جوزيق،يوسف؟،ه-9صصاوربجانوس..هنريكريمونا.؟39ـهص.اليونانيةةفس!خلاحلص.6امير

.المصرية94ص،2ج.الكنيسةأباءموسوعة.لهرجعاول.المسمحعبد؟76ص.الوسطىالعصورتاريخفيلراسات

ة29-27صص.3ج.والكنيسةالدولةرافت،الحميد.عبد؟64-68صص.القبطيةالكنيسةقصة،حبيباورشى

الحميدعبدرافتمحمد.؟88صوالتوحيد.حم!سلاعيسىعطا.محمد.الرحيم؟8،8ص.الكنيسة،باءاسد..رستم

ودليل.تالن"لاسكند!ية-.م.الهورستر.؟70.86-69صصطبيزنطي،العصرفيمصرمنصور.طارقومحمد.

.،ج.الهموماسد..رستم؟،5،-99صص.الأولالمسكونيالمجمع.انطوان!وعربميشالابرص.ة،87ص.8ج

ة9صأوريجانوس.العلامةمرقمى.داود.ة36صه.2ج.الدينيالفكرفلسفة..جوقنواتي.لوش!غرديه.ة،45ص

الفكرتار!ولأخرون(.سليمكيرس.بسترس؟95-94صطفلسفية.الاسكنصريةمدرسة.مصطفىالنشار،

.،3ـه-837صمصر.حضار8مري!..كامل؟396-395صالمسعحي.
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،والاسلامالهسيحيةبينالحضاريالثلاثحلواثرهالاسكند!مة5،الطني"طفصل

الإسكندريةالىوعاد،آنذاكالمسيحيةعلىواقعأكانالذيالاضطهادخف

مكرمأمبجلأ)"(.

:اليونانبلادالى-5

،اليونانبلادفيأخائيةإلى،ديمتريوس5الباباأرسله(م228)سنةوفي

بلادفياليونانيةالأوساطفيالبدعبعضانتشرتحيثالهراطقة،لمحاجاة

وليقاوم،ويسكتهمالمبدعينويدحضليفحميذهبان)اوريجانوس(فأمر،اليونان

جانبمنتزكيةبخطاباتوزود،هناكالكنيسةراحةأقلقواالذينالهراطقةمؤلاء

.(8)مناكبهاكلفالتيمهمتهالمعلمهذاوأنهى)ديمتريوس(،

القبطية.فىلكنيسةقارر.منسييوحنا.الشماسة&82.مى،6.72د.الكنيسةتاتيوسابيوس..القيصري

تاسيسكاتطمرهمورشىلهيمتري.؟543ص.8مجالمسيص.الفكرقات.جرجسحنا.الخضري؟38ص

تاريخ.ل.ابتشر.؟395ص!المسيحيالفكرتاونو)،خرون(.س!يمكيرلس.بسترس؟96صالاسكنمرية،كرسي

ة96صالد.مدينةكنيسة،!سا.رستمة،88.الكنيسةيهاسد،.رستمة98-9صهص.،مج.القبطيةالأمة

قصةحبيي،اورش.المصرية9صاوريجانوس.طعلامة،مرقس!اود.؟،مىهارهـمجانوس..هنريكريمونا.

عادلالمسمح.عبد؟73مىمصر،لهيالمسيحيةتاتخلاصة.القبطيالتاتلجنة؟6،صالغبطية.الكنيسة

العصرفيمصرمنصور.طارقومحمد.الحميدعبدرالتمحمد.ة94ص.2ج،الكنيسةأباءموسوعةفرج.

الايمانمعجم.حمويصبص!اليسوعية،38-،36صصمعمر.حضار6مراد..كاملهـ؟6ص،البيزنطي

.الروماسد..رستمة76ص!الوسطىالعصورتاريخلهيدراسات.نسيمجونم!يوسق.ة78-77صص.المسيص

،.سوكولهاليف..فلياكوف.؟36صه.2ج.يلهينيالفكرفلسغة..جوقنواتي.لوشىغرديه.؟،45ص.،ج

.92-9صاهصا.*والصروما.عرفاتشهيد.؟686-685!اصا.2ج.القديمةالحضارات

القبطية.فىلكنيسهتاء،منسيروحنا.الشماسة272ص.23&.6ك.الكنيسةثاريخيوسابيوس..القيصري

تاسيسظررة.كاملمورش.ديمتري؟543ص،،جم.يحي!سلاالفكر"!اث.جرجسحنا.الخضريةصهـ3

ممرسة.مصطفىالنشار.؟29-27صص،3ج.والكنيسةالدولةرافت.لهحميد.عبد؟96ص.الاسكندريةكرسي

مكنيسة.،باءاس!.رستمة94ص.2ح.الكنيسة،باءموسوعة.لهرحعالهل،اسسمحعبدة95الفلصنية.لاسكنمرية

.8مج.القبطيةالأمةثات.ل.ابتشر.ة73صمصر.لهيالعسيحيةتاتخلاصة.القبطيالتالضلجنة"ةصهـ8

كامل.؟!7-86صصالبيؤنطي.العصرلهير!ممنصور.طارقوسد.لهحعيدعبدرافتمحمدر؟9،-صه9

العلامة.مرقسداو!؟،5،صالأو!هطمسكونيالمجمع.انطوانوعر*.ميشالأيرمى1،3!مصر.مراد.حضار8

س!ولغرلهيه.ا76ص.8حلهروم.اسس.رستمة83-82صصاوريجانوهـ!هنر.ىكرممونا.؟9او!عانوملاص

لهيصوعي.؟6صه.القبطيةالكنيسةلهصةحبيم!.اهـس.مصري،36مىه.2حطميني.طنكرفلسخة..حوقنو!ي.

.7!-77صصلهمسيحي.ايىنمعجمحموكلرصبعي
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الاسلاميوالفكرالمسيصالفكربينالحضاريةالضلات

مؤلفاته::خامسأ

درجصغرهمنذارتقىفقد،المعرفةمتنوع،الإنتاجغزير)أوريجانوس(كان

السائدةاليونانيةللثقافةعقلهفيهأعطىالذيالوقتنفسفيالمقدسبالكتابالمعرفة

والنحو.والموسيقىوالحساببالهندسةعارفأوكان،خاصةبصفةالأفلا!ونيةوالفلسفة

ووقفوالرواقيين،الفيثاغوريينالفلاسفةبكتاباتذلككلالىبالإضافةنفسهشغلوقد

اعترفوقد.الإغريقيةلللاسرارالمجازيةوالشروحالتفسيراتعلىجميعآخلالهامن

.!")الأقدمينكتبكلقرأبأنهكلسوس""ضدكتابهفينفسه)أوريجانوس(

بلغتالتيمؤلفاتهقائمةفيالمتعددة)أوريجانوس(أهتماماتبدتوقد

عن،"جيرومعئروقد،وجيزةنبذةعنعبارةمنهاالكثيروكان،(6000)حوالي

ص.،ج.النفيسةالخرر!دةةايسوذورس،249-صهـ42ص،2ف.6ك.الكنيسةقاريخيوسابيوس..القيصري

!صالاسكندريةكرسيتاسيستار!.كاملمورشى،ديمتري؟57مى.النفيسةالدرةملاتيوس،؟ة،27-،26ص

،29-،28صص.،جالد.مدينةكنيسةاص..رستم؟،35ص.الكنيسةقال!مختصراندرو.م!ر.ة96-95مى

القبطية.فىلكنيسةقارر،منسييوحنا.سالشطة647-637صص.4جالمعارق.8دانر،بطرس،البستاني؟

،،و.ليل.جتاتالاسكنصرية.م.الورستر،ة67ص،اشمرقيةالكنيسةتاهـلخ.اغناطيوس،وديكميشيل،يتيمة3،عي

قحف.ابو؟78-7،77صه،البيزنطيالعصرفيمصرمنصور،طارقومحمد.الحميدعبدرافتمحمد.؟،87ص

ة386-3"5صاصا.2ج.ةفس!فلاتالش)ميل.برهييه.؟"05ماي!ف!سفية!الاسكنصريةمدرسةمحمو..محصد

ح!ص.امع!آمطر.؟،،9ص.الأولىالكنيسة.لوشيساكو.ة58-57مىص.،ج.الكنيسةتار!جون،لوريمر،

تافى.ل.ابتشر،ة49ص،الفلسفةفيدروس.يوس!،وكرمبيوميابراهيممدكور.؟398ص.اليونانيةالفلسفة

،ني.جوبير.ة77صالمسيص،الايمانمعجم.حمويصبص.اليسوعي!73-72صص.،مج.القبطيةالأمة

حتىالاسكنمرمنر!م.مصطفي،ي.ابسة،34صمصر.حضار8مراد..كامل؟،29ص.الأولونالمسيحيون

الدولةرافت.الحميدكأعبد؟،28-،25صص.القبطيةطتربيةتاريخ.سليمان.نسيمة28صه.العربيالفتح

؟30-29صص.3ج،والكنيسة

+!*ةماء!+ءاه"أ+،!مه!حه"،اهأ+ء7*،..ء!!هه".فىلههـأ"ولأل"8!.4ءأ"53،ه"،"4ء!ه"اأ6

ء*،،،610!يمأمه!!.،852"،853ةحه(!اهه*.ول،،أ(فىه+04،0أ4"موها.لا7ه110،؟ج14ة"8"أ*!ه*.ح!كس*"

ه!!ا!،8*له3*أ"اه7ا"!!.4"!3ء6*ء80"86مكا8ىف،6"ه"8!ه*ه،ح*"4!ء&9ةلا!38"!"8ءطثم5،أل18،5ء

،*ولا*ني"53كللأ7ه10101!!!3،64.بمهح18لأ7أا1،+"ءصاه"+أل5،ء!ءط3!و!!-3"ة"،كأولحهول*،فىة+ه52

!م+8ا"!حه!ىف"أه**!!!!ىف"ةهـفىح"+4"ا6ط+8ءكالأاء8طا"لأ"ح!24.
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+والاسلامالهسيحيةبينالحضاريالتلاقحلواثرهاالاسكندرية5"الثاني"الفيمل

في؟"؟كتبماكليقراأنيستطيعمنا"منقائلأ:)أوريجانوس(كتبماكثرة

.(")(2000)حواليبلغتمؤلفاته)نوردحين

ومعظمهاتقريبأالثلثسوىمنهايبقولمالمؤلفاتهذهمنالكثيرفقدلقد

وألوانوالتحقيقالعلممنالكثيرالشروحهذهوفي.المقدسالكتابعلىشروح

المؤلفاتهذهتميزتوقدبه.يوحىأوالمقاميقتضيماعلىالكتابةمنمختلفة

العقولفيالفكرةيرسخأنيريدالذيالمعلمآفةوهماوالاستطرادالأطناببكثرة

.(8)بعدتمهماالأشياءاوالأفكاربينالعلاقاتيبينوأن

فييسبقهولم،المقدسللكتابومفسرمعلمأعظم)أوريجانوس(يعتبر

جدارةعنفاستحق،عصرهالىالكنيسةتاريخكلفيللكتابشارحولامفسرذلك

.(!)الكنسيةالعلوممؤسسلقب

التالية:الفئاتإلى()اوريجانوسمؤلفاتوتصنف

الكتابية:النصوصنقد-أ

السببولهذا،المقدسللكتابمكرسأالأدبيةأعمالهمنا!برالجانبكان

يأ،،اح**"ا!-"هكسبلاكتابهويعد.الكتابيالعلممؤسسانهعنهيقالأنيمكن

للعهددقيقنصلإعدادالأولىالمحاولة،،القديمالعهدلترجمةالسداسية"النسخة

ستةفيرتبفقد.حيافكل)أوريجانوس(لهكرسضخمأ،عملآوكان.القديم

.3ج،3مج.الحضارةقصةول..ديورانت؟397صالمسيص.الفكرثارمقو)،خرون(،سليمكيرلس.بسترس-،

غرديه.؟،46-،45صص،،ج.الروماسد..رستم؟،،-8همىص،أوريجانوسالعلامة.مرقسداود،ة3،هص

والتوحيد.حي!سلاعيسىعطا.محمد.الرحيمة362ص.2ج.الدينيالفكر!لسفة..جوقنواقي.لوسي

.82-8"صص

جورج.بباوي.،2-،8ص.اوريجانوس.هنريكريمونا.ة-،20،،9صص!اليونانيةالفلسفةتاريخ.يوسف.كرم-2

؟75صمصر.فيالسميحيةىف!اتخلاصةطقبطي.التاتلجنةث46-45صص.اللاهوتاليال!دخل.حبيب

.كاه3-99صص.الأولالمسكونياسجمعانطوانى..وعربميشالابرص.

.548-457صص.،مجالمسيص.النكركاى.جرجسحنا.الخضري-فى

-!كا!-
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الإسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضاريةالمملأت

فيالعبريوالنص،عبريةحروففيالقديمللعهدالعبريالنصمتوازيةأعمدة

يهوديوهو،اليوناني"اكويلا،وترجمة،النطقطريقةيحددلكي،يونانيةحروف

-سيماخوس55اليونانيةوالترجمة،"،-أ*4ق**-مادريان55معاصرأكان

والترجمة،"ساويروسسبتيموس55معاصرأكان،يهوديوهو،3دالاأح**لأ5

ثيودوتيون-اوثيودوسيون"ترجمةوأخيرأ،،3ح5("*أح-(")السبعينية"اليونانية

(نوسيجااور)وعمل.يليهودا،+حء140أحأ*-نوسوثياثيود"أو،+ح04ء،أ5*

وهو،الخامسالعمودعلىمعينةعلاماتوضععلىينصبكانالدقةالبالغ

هذهإقتبسوقد،العبريبالأصلعلاقتهاالىتشير،السبعينيةللترجمةالمخصص

.(8)الإسكندريةمدرسةنحاةمنالعلامات

وترجمتبترجمتها.قامواالذينمترجماالسبعيناليفسبةالاسمبهذاعرمت6للتوراترجمة:السبعينيةالترجمة

احيانألهايرمزبانهاوذكرق.م(؟285)سنةمصروحكمبالكش.مولعأكانالذينلهيلادلفوس()بط!يموسمنبامر

لهياليهودهام!علامنسبعونبترجمتهاقام)ء،*هاءمح!(.بوتكتب)كللاط(6المختصراللاتينيةبالأحر&

ضؤكلخاصة.السبعينيةل!ترجمةكبيرأاضرامأالأواكلالمسيحيونابدى.اليونانيةالىالعبرانيةمنالاسكنصرية

اليهود.معومناظراتهممباحثاتهملهيالترجمةهذهي!عيعتمدونوكانواالمعجزي،اه!صاعنالادعاءات

ة،7ص..ت(.:م.د)د.مط.،والاسطهـرة،الواتيبينالقديمللامهدالسبعينيةالترجمة:سلوىفاظم.ينظر:ل!تفصيل

قاموس:ابراهيمومطر،جون!الكسانمر،اسكعبد.بطرس؟98صافريقيا.شماللهيالتراث.روبين،دانيال

ونيتها.تا!يخهاالتوراة:مجهولمؤلف؟468ص.(م2!هو:)بيروت.3طل!عان!ة.الكثبدار.مطالمقمسى.الكتا*

الفمط.السرطنية.كنيستي:اسحقساكا.بعدماةوما،5صد.ت(.:م.د)النفانس.دارمط.ديب.سهيل:ترجمة

.-2،9220ص.صالمقدسةالتوار!خلاصة.جرجية50-49صص.،ج.(م،9ـه5)دمشق:باء.

الكنيسةظسض.منسييوحظ.الشماس؟264-263صص.،6!.6ك.الكنيسةتار!يوسابيوس،.القيصري

،باءاسد.ر.ستم.؟97ص.الاسكندريةكرسيتاسيستالق.كاملمورشىلهيمتري.ة53-52صص.القبطية

ص.اوريجانوس.هنريكررسونا.؟548ص.،مج،المسيصالفكرتاريخ.جرجسحنا.الخضرية،2هص.الكنيسة

الكنيسةقصةحبيي.امررشى.المصرية77-76صص.،مج.القبطيةالأمةتات.ل.ابتشر،.،6-،5ص

836صمصر،صةراضح.دارم.كاملة368ص2،ج!دينيالفكرح..فلسفةوقنواتي،لوش!غرديهة62ص،القبطية

ابرص.؟،45ص.8ج،الروماسد..رستم؟7ـه-77صلهمصيحي.ابنامعجم.حمويصبحي.اليسوعية،37-

المسيص.الفكرتاررفىو(،خررن(.سليمكيرلسبس!رس.ة99ص.الأولاسسكونيالمجمع.انطوانوعر*.ميشال

،3ج.3مج.8الحضارقصة!و!ديورافتة75صمصر!لهيلهمسيحيةتار*خلاصة،لهقبطيالتاىلجنة؟398ص

."-7صصلالهية.لهطبيعةكلالشركةحييب،جورعبلأوي.ة388ص

-"8!-
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8والاسلامالهسيحيةبينالحضاريالثلاقحلوانرها،الاسكند!ية،الثاني+الفصل

،"ح13*")30الأربعاليونانيةالترجماتتتضمنطبعةأيضأ)أوريجانوس(نشر

نظيرهايتواجديكنلمالتيالكتاباتتلكعلىتقتصركانتولعلهاحسب.

ثلاثللمزامير"المخصصالجزء"فيالسداسيكتابهفياضافوقد.العبري

السداسيالكتابغيروهكذا.تسعةبلفتحتىالأعمدةازادوبذلك،أخرىترجمات

ويبدو.صغيرةشذراتسوىالضخمالعملهذامنيتبقولمالتساعي.الكتابإلى

مكتبةفيالدارسينتصرفتحتقرونلعدةظلبلابدأ،ينسخلمالعملان

رآهاالتيالوحيدةالنسخةهذهأنوقال،هناك،"جيرومعليهاأطلعحيث،قيصرية

.(")العملهذامنالإطلاقعلى

تفسيرية:أعمال-ب

الكنيسةفيعلميأساسعلىالمقدسللكتابمفسراول)أوريجانوس(يعد

ادبيةصيغثلاثوفيوالجديد.القديمالعهدينأسفارعلىكتبوقد.الجامعة

:الأعمالهذهومن،مختلفة

:الموجزةالتفاسير-،

على"3ح40)أ*-"سخولياتسمىموجزةتفاسيرعدة)أوريجانوس(كتب

والمزاميروأشعياءواللأويينالخروجلأسفارتفاسيركتب؟المقدسالكتابمنأجزاء

لسفرالشروحاتبعض"روفينوس،وضمنيوحنا.وإنجيلوالجامعة(،5-،)

أباءموسوعةفج.عادلالمسمح.عبدة264-263مىص،86ف،6ك.الكنيسةخي!اتيوسابيوس.،القيصري-،

منسي،يوحنا.الشماس؟78-77صص.8مج.القبطيةالأمةتالن.ل.ابتشر،ة99-!8صص.2ج.الكنيسة

؟97ص.الاسكنريةكرسيقاسيسقارر.كاملمورشليمتري.؟54-53صمى.،مج.القبكليةالكنيسةتاريخ

ايرشى.المصري؟548مي،،مج.المسيحيالفكرتالض.جرجسحنا.الخضرية82صهالكخيسة.أباءاسد..رستم

لجنة؟78-77صصالمسيص،الايمانممجم!حمويصبحي.اليسوعية62مىلهقبطي!.الكنيسةة!قحبيم!.

.الروماسد،.رستم؟،37صمصر،حضار6مراد.،كاملة75صمصر.لهيالسميحيةتالضخلاصةلهقبطي.التات

ميشالابرص.ة362-36،صص.2ج.ين!دلاالنكر!لسفة..جوقنواتي،لوشىغرريه.؟،46-،45صص،8ج

مصرمنصور!طارقومحمد.الحميدعبدرالهتمحمد.؟،و!-99صصالأو!السمكونيالمجمع.انطوانوعر*.

.86صاو!مجانوس..هنريكرممونا.ة78-77صص.البيزنطيالعصرلهي

-85!-
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الاسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضاريةالضلات

بعضاكتشفتولقدالسفر.هذاعلى)أوريجانوس(لعظاتترجمتهفيالعدد

فيلوكاليا8وح!*حا*ح،-المقدسالكتابتفاسير5:كتابيفيالشروحاتمنشذرات

(باسيليوس)القديسأعدها،مختارةأدبيةمقتطفاتيتضمنانواللذان،34أ)هح3)أ*-

.(8)(")النازيانزي(غريغوريوسو)القديس

:العظات-سر

قدكان،المقدسالكتابمنمختارةفقراتأو)صحاحاتعلىعظاتوهي

وهكذاتقريبأ،يومكليعظكان)أوريجانوس(وأن.التعبديةالاجتماعاتفيألقاها

فقطعظةلكنتقريبأ،المقدسالكتابأسفاركلعلىعظات)أوريجانوس(ترك

باليونانية.حفظتالتيالوحيدةوهيدور،عينساحرةعنوعظةارميا،سفرعن

الخمسللعظاتالختاميالقسممنشذراتعلىقريبعهدفيالعثورتموقد

انجيلعنعظةوعشرينخمسوعلى،الأصليةلغتهفيلوقا،إنجيلعلىوالثلاثين

عشرةوست،الخروجسفرعلىوثثون،التكوينسفرعلىعظةوستونمتي،

وزميله(الكبير)باسيليوسالقديسصديقوكان.(م329)سنةحواليفيقبدوقيةلهيولد:النازيانزيغرسفو!يوس-،

الأسقفي.سا!يسىكرسيالي)باسيليوس(دعاهالنسكية.للحياةالأولىاختباراتهفيرافقهولقد.الدراسةلهي

اليباعمالاعمالهالاختلاء.لهيالأخير!سنيهقضى؟(م379)سنةالقسطنطينيةاسقفلاحقوقتفيواصبح

والتجسد.الثالوثلاهوتاعدادليوأسهموالأبولينارية.الأريوسيةلهاوم)أو!سجانوس(.بكثيرأتاثروقدولاموتي.

.()اللاهوتيبلقبحيثالشرقفيثابتأقاثيرهبقي.وشعريةرسانليةاعمالأايضأوترك.مشهورةاللاهوتيةخطبه

.344-34فىصص،السصيصالايمانمعجم.حمويصبحي.اليسوعيينظر:

؟86صاوريجانوس..هنريكريمونا،؟276-273صص.25ف،6ك.الكنيسةتاريخيوسابيوس..القيصري-2

؟82،ص.الكنيسةآباءأسد..رستم؟549-صهـ45ص.،مج.معصيحيالفكرتار!.جرجسحنا،الخضري

الكنيسة.أباءموسوعة.!مهعاولالمسمح.عبد؟54-52صمى.القبطيةالكنيسةتاتشسى.يوحنا.الشماس

معجمححوي.صبص.اليسوعي؟362ص،2ج،الدينيالفكرله!سفة..جوقنواتي،لوشغرديه،؟،مىم!.2ج

-77صص.البيزنطيالعصركلمصرمنصور،طارقومحمد.الحميدعب!راهتمحمد.؟77ص،لسميحي.الايمان

؟8صه،اوريجانوسالعلامة.مرقسولود،ة399ص.طمسيصالغكرثار!ولاخرون(.سليمكيرلس.بسترس؟هـ7

.803-99صص.الأولالسكونيطمبععانطوات.وعربميشال.صاب

-كاي-هـ
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"والاسلامالمسيحيةبينالحضاريالتلاقحلواثرها+ا"سكندرية8الثاني+الفصل

سفرعلىوعشرونوستالعدد،سفرعلىوعشرونوثمان،اللاويينسفرعلى

لاتينيةترجمةفيوتوجدالمزامير.علىوتسع،القضاةسفرعلىوتسعيحثموع،

سفرعلىعشرةوأربعأشعياء،سفرعلىوتسع،(")الأناشيدنشيدعلىع!ان

وشذراتلوقا،إنجيلعلىوثلاثونوتسع،حزقيالسفرعلىعشرةوأربعإرميا،

.(!)باللاتينيةمحفوطة،أيوبسفرعلىعظةالعشرينمن

المطولة:التفاسير-3

لفقهيعرضوفيها.علميتفسيرتقديمبغيةالتفاسير)أوريجانوس(كتب

لاهوتيةوملاحظاتوتاريخها،الكلماتوأصل،التاريخيةوالخلفيةوالنص،اطغة

أساسية،بصفةالحرفيالمعنىعلىينصبلا)أوريجانوس(اهتعامكان.طسفية

وعلى.الرمزيالإسلوبباستخدامذلكعلىتغلبوقد،المعنىغموضعلىبل

اغانيمجموعةوانه.الثالثأوالرابعالقرنالىعهدهيرقى.القديمالعهداسفارمنسفرالأناشيد:نشيد

مشاعرالجريثةتمابيرهابعضتجرحلادمنيةاناشمدموضوعيكونانويمكن،اللهمنعطمةفالحبحب:

حبعنللتعبيرالزواجرمزيةيستمملواأن.()هوشععهدمنذاليهود،اعتاد.الدينيةالمقسىالكتباهل

اللفظيالععنىوراءتمثيليرمزيمعنىالأناشيد،نشيدفيبصوا*.يرىولذلك.المؤمنينوكللشعبهالله

هواللهحبلكن.عاقينعاصينيكونونماكثيرأ)نهممعبذوب!-بالسميحأو-اللهباتحاديتفنىلههو

النهاية.فيالنالب

.حمويصبحياليسرعي.؟(2-،).التكوينسفر؟(7-8:6)الأناشيد.نشيد.المقدسالكتابينظر:للتفصيل

)القاهرة:.الجديدةالثقافةدار.مط.المصريالأناشيدنشيدسمير:.الباقيعبد؟5،،ص،صي!سلاالايمانمعجم

بمدها.وما5ص.(م8977

اوريجانوس..هنريكريمونا.؟276-273صص.25د.6ك.الكنيسةتاريخيوسابيوس..القيصري

،بءاسد..رستم؟549-548صص،،مجالمسيص.الفكرتاريخ.جرجسحنا.الخضرية،6ص

العسعح.عبد؟54-52صص.القبطيةالكنيسةخم!ات،منسييوحنا،الشماسة،2،ص.الكنيسة

،2ج.الدينيالفكر!لسفة..ج.وقنواتيلويس.غردب؟،ههص.2ج.الكنيسة،باءموسوعة.فرجعادل

ومحمد.الحميدعبدرافتمحمد،ة77ص،المسيحيالايمانمعجم.حمويصبحيال!سوعي.؟362ص

تاريخو)،خرون(.سليمكيرلس،بسترسة78-77صص.البيزنطيالعصرفيمصرمنصور.طارق

.انطوان.وعربميشالابرص.،ةصها!ريجانوس.العلامة،مرقسداو..ة399ص.المسيحيالفكر

.،03-99مىص،لأول،السكونيالمجمع

-!اك7-
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الاسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضاهـسةالمملات

للأسفارالداخليللمعنىفهمهأنإلاالأخطاء،بعضمنذلكشابمماالرغم

.(")المعانيغورسبرفيمومبتهيوضح،الكتابية

:المفقودةالتفاسير-4

واربعينوستة،التكوينسفرعلىكتابأعشرثلاثةأيضأ)أوريجانوس(كتب

المراثي،علىخمسة)شعياء،علىكتابأوثلاثينمزمورأ،وأربعينواحدعلىكتابأ

الصغار.الأنبياءعلىوعشرينخمسةالأقلوعلى،حزقيالعلىوعشرينوخمسة

رسالةعلىوثلاثة.غلاطيةرسالةعلىوخمسةلوقا،انجيلعلىعشروخمسة

والعبرانيين،وتسالونيكي،وكولوسيفيلبيرسائلعلىأخرىكتبعنفض!،أفسس

ومخطوطات،"ح*،ح*!ح"المقدسالكتابتفاسيرسلسلةومنوفليمون.وتيطس،

عددهابلغالتيالتفاسيربينومن.لاحقينكنسيينلكتابينواقتباساتكتابية

باللاتينية.جدآالقليلسوىمنهايحفظولم،باليونانية(275)منهافقد(29،)

بلدةفيوذلك،الملوكسفريلشرحاليونانيالنصمنشذراتبعضووجدت

في)أوريجانوس(إلىمنسوبأيوبلسفرشرحوثمة.(م894،)سنةفيطرة

.(8ةالأصليالكتابليسولكنهموجوداجزاء،ثثةمنلاتينيةترجمة

؟،22-،2،صص.الكنيسةأباءاسد..رستمة276-273صص!25د.6ك.الكنيسةثار!يوسابيوس،القيصري-،

ثار!ولاخررن(.سليمكيرلس.بسترسة549-548صص.،مجسسيص.الفكرتات.جرجسحنا.الخضري

تاريخ.منسييوحنا.الشماسة79ص.رمج،الخبطيةالأمةثاريخ.ل.ابتشر.؟399-398صمى.يحي!سلاالفكر

رافتمحمد.ة97صالاسكنصرية.كلسيتاسيستاريئ.كامل+لرش!ديشري.؟54-52صص.القبطيةالكنيسة

أوربجانوس..هنريكريمونا.؟78-77صص.البيزنطيالعصرلهيمصرمنصور.طار!قومحمد،الحميدعبه

لوشغرديه.؟،37صمصر.حضار8مراد..كامل؟8،-8صهصاوريجانوس.العلامة،مرقس.ؤ!دة،6ص

ص.المسيصالايمانىمصجم.حمويصبحي.اليسوعية362-36،صص.2ج.الدينيالفكرف!سفة،.جوقنوك.

مي.2ج.الكنيسة،باءموسوعة.!رجعالهل.حم!سل،عبدة846-،45صص.،ج.الروماسد.،رستم؟78-77ص

.،55-99صص.الأولالمسكونيالمجمعانطو،ن.وعر*.ميشالابرص.؟،02،و!-ص

828صص.الكنيسة،باء.!.رستم؟276-273صص.25و24!.6ك.الكنيسةتالضيوسابيوس.،القيصري-2

منسي.يوحناالشعاص.ة399-398ميص،المسيحيالدكرتافىولاخرون(،سليمكيردر.بسترس؟822-

ي!خضرء"؟،02ص.2حيلكنيسة.يءموسوعة.لهىعالدي!مسى.عبد،54-52صصشبطية.لهكنيصةكار*

-!-لههـ
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،والاسلامللسهحيةبينالحضار!طتلالهحلواثرها+الاسكند!يةططني."منصل

دفاعية:كتابات-ج

سلسيوس":-كلسس-كلسوسعلىالرد5-

تمثلأجزاء.ثمانيةفيوتقع)أوريجانوس(،كتبهادفاعيةرسالةاهموهي

الصادقالتعليمأوالصحيحالحديثأوالحقالقول-50!لاحا!طه!05"لكتابدحض

ضد("))كلسوس(الوثنيالفيلسوفوجههالذي،الحقفيالمقالأوالحقكلمةأو

كتابتهيمكنأنهغيركلسوس،كتابفقدوقد.(م،78)سنةنحوفيالمسيحيين

وكان.نصهأرباعثلاثةتبلغوالتي)أوريجانوس(،اقتباساتمنتقريبأبالكامل

يستحواحتىبهايمعايرتهموذلك،لديانتهمالمسيحييننبذالىيرميكلسوس

جيدأ،هوضوعهدرسفقد.افتراءاتمنالألسنعلىجرىمايكررلموهومنها،

بينالفرقيعرفوكان.المسيحيةالكتبمنوالكثير،المقدسالكتابوقرأ

أظهرداميةخصمأوكان.النوعيةالكنيسةجماعاتوسائرالغنوصيةالجماعات

وجهةمنالإيمانهاجموقد.الإيمانضدقولهيمكنمايفتهولم،فائقةبراعة

)يسوعالربشخصعلىباعتراضافيهوديبهأدلىحوارفييهوديةنظر

حدعلىوالمسيحييناليهودمعتقداتعلىهجومأ)كلسوس(يشنثم.(المسيح

مدع.ساحرسوى)يسوع(يترقيولم)المسيح(وجودفكرةمنوسخرسواء

لعبادةالعظيمالسموعلىيؤكدفهوافلاطونيأفيلسوفأ)كلسوس(وباعتبار

المسكونيالمجمع.انطوانوعر*!ميشالابرص،ة550-548صص.،مجالمسيص.العكرتاررت.جرجس-حنا

حضارةمرا...كاملة78-77صصالمسيص،الايمانمعجم.حمويصبحي.اليسوعي؟8!و-99صمىايول.

-85صصاوريجانوس..هنريكريمونا.؟،46-،45صمى.،ج.الروماسد..رستمة362-36،صصمصر.

لهيمصرمنصور،طار!ومحمد.الحممدعهدرافتمحمد.،ة،-،صهصأوهـمجانوس،العلامة.مرقسود.10؟،6

.78-77صمى،لبيزنطي.المصر

يجيشرعهةفيهافةمكنيسةانيالقول،لس!يحية.ى!عحملته)كلسس(كلاولني،ميلسوفك!سس:-كلسوس-8

فم!كانتهقدشخصيتهاما.العامالقانونعلىيعتمونلهمسيحيةطبطعاتوانسرمة،جماعةلأنهاتعيشلاان

يل،وحكتا*كش)كلسس(انوالمرجح.طويلزمنمنذماتيانه.تقاللهقد)اوريجانوس(.!حتىمعررلة.

مدها.وماصفى.8!رررسينوملأمعلامة.مرقسلاو!نظر:للتفصهل.(م8ه!)سنة
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الاسلاميوالفكرالهسيصالفكربينالحضاريةاليملات

وأعلن،بالقيامةيتعلقمالكلللإنجيلعنيفأنقدأوجهوقد.وفلسفتهماليونانيين

المسيحيةبقاءيريدكلسوسكانالخرافةهذهابتدعواالذينهموخلفائهمالرسلأن

للديانةيخضعواوأن،والدينيةالسياسيةعزلتهمعنالمسيحيونيتخلىأنشريطة

يضعفالذيالأمر،الدولةفيشقاقيحدثانوخوفقلقهفكانلروما.العامة

ناالرومانيةللسلطاتيؤكدأنهذا،مؤلفهفي)اوريجانوس(أرادفلقد.الإمبراطورية

فتن.مثيريولا،للوطنكارهينولا،الدولةعلىخطرةأقليةليسواالمسيحيين

معقتنعأوكان،قيصريةالإسكندريةفيالوثنيينعلماءمناقشةفيالحججاستخدم

.")عميقةفلسفةهيبل،معقولةغيرخرافاتليستالمسيحيةبأن

:العقيدةفيكتابات-د

:،!ح3أ!3ح4*ه"أو،!ح!3ة*حة")ح5"-لأولىاالمبادئأوالأساسيةالمبادئ-،

مسيحيمنهجأوليشمللأنه)أوريجانوس(،كتبهماأهممنالكتابهذايعد

الكنيسةتاريخفيجليلةمكانةتبوأولهذا،العقيدةفيكتا!وأول،اللاهوتيللفكر

منيتكونوالعمل(م230و220)سنتيبينالإسكندريةفيكتبهوقد.الأولى

الإعلان-الحرية-العالم-)الله:عناوينتحتمحتوياتهاتلخيصيمكنكتب،أربعة

القبطية.الكنيسةتالنى.منسييوحنا.الشماسةهـ42ص،36&،6ك!الكنيسةثار!يوسابيوس..القيصري-،

ص.الكنيسة،باءاسد.،رستم؟،06-802صص.2ج.الكنيسةيبءموسوعةلهرج.عادلالمسمح.عبد؟52مي

ولاخرون(.س!يمكيرلس.بسترس؟549ص،،مجطمسيحي.الفكرتاهمض.جرجسحنا،الخضرية،25-،2صفى

مورس!ليمتري.؟67-66صص.القبطيةالكنيسةقصةحبب.ايرشىييمصري.ة398ص.صي!سلاالفكرتار!

قصةول.دمطرانت.ة،7صاوريجانوس..هنريكررلهمونا.ة97صمىلأسكنرسة،كرسيتاسيسقات،كامل

حبيب.جورج.بباوية276ص.اليونانيةةفس!فلاتات.يوسفكرم.ة298-296صص.3ح.3مجالحضار8.

الفلسفةحلص.6اميرمطر.ة386-385صص.2جالف!سفة!تات.اميلبرهييه.؟44ص.اللاهوتاليالمدخل

.حمويصبص.اليسوعي؟297ص.والدينيالفلسفيالفكرملامح.عباسحربيعطيتو.ة399ص،اليونانيةعند

وقنواتي.لويسغرلهيه.ة837-836صصمصر.8حضارمراد..كامل؟78-77صصي!مصيص.الايمانمعجم

.وعربمي!ئالابرص؟846-،45صص،،حاووم.اسد.،رستمة،37-368صص.2جلهديني.الخكره!سفة..ج

؟8مه-99صص.لأولطصكوفيالمجمع.انطوان

.،43-،8صصاو!يجانوس.العلامة.مرقسطودينظر:المؤلفهذاحولر!كوللتفصمل
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*والاس!مالهسبحيةبين!يالحضالتلالهحلوانرها"الاسكندريةالثانيه+الفصل

الإلهي(

اللإيمان

الأساسيةا!اليمالرسالةهذهفييعرضان)أوريجانوس(استهدفوقد،

!أتي:كماوهيأفكارهالأربعةالكتبفي)اوريجانوس(ويعرض.لمسيحي

ويتناول،!بيعةالفائقالعالمحولموضوعهيدور:،الأول"الكتاب

وعلاقتهم،الثلاثةالإلهيةوالإقانيموروحانيته،اللهوحدةموضوعات

المخلوقة.بالحياةالمميزة

فيحصورساقطكروعالإنسان،الماديالعالميتناول:،الثاني"الكتاب

فتعليموا!س!!اللوغسبواسطةوفداف)آدم(فتعدي،ماديجسد

.الحياةبعدوما،الأخيرةفالدينونة،القيامة

!الإنسانمحقوا!ولية،الحرةالإرادةامتدادفييبحث:،الثالث"الكتاب

ورو-ءالإرر-انصدواتحاد،الأخلاقياللاهوتيللفكرموجزأويعطي

الإنسانالملائكةتساعدالصراعهذاوفي.والنصرةللكفاحالفرصةيعطي

.الحرةبارادتهيحتفظالإنسانغيران،الشياطينوتعوقه

المقدسالكتابويناقش،الأساسيةللتعاليمموجزآيقدم:"الرابع"الكتاب

.(")الوحيأوالإيمانمصدرباعتباره

حظ!الخخمر!؟،هكلنوس.اورب،هنر!كريمونا.؟273ص.24ف.6ك،الكنيسةتات.يوسابيوس.القيصري-،

دج.لو!حماس،!بى؟،27-،25صص،الكنيسةيءاسد..رستمة549ص.،مج.المسيحيالفكرتاون،جرجس

؟97ميصا"سكنمرية،كرسيتاسيستافى.كاملمورش!ليمتري.؟،07-،06مىص!2ج،ايخسةآبءموسوعة

لس!.رستمة،3،-،36صصمصر،حضار"مراد،كامل؟52ص.القبطيةالكنيسةتاون.منسييوحنا،الشماس

!رلبه.؟2هـو-3و7صص،المسيحيالفكرتا!لهخولأخررن(.س!يمكيردد.بسترس؟،4!،45صص.،ج!الروم

يلمسيحي.ا"يطنممبم.حمو!صبص.اليسوعية362-فى6،صص،2ج.المينيالفكرف!سفة،.عوقنواقي.لوش

حبيي.جمورجبباو4.؟،وم-99صص.الأولالمسكونيلهمبمع.انطوانوعر*.ميشالبرص.؟78-77صص

.7دحامرمطر!ة2و7ص.والهينيطف!سنيطفكرملامح،عباسحربيعطيلاو.؟45-44صصملاهوت!الىالمدخل

،!!!وسقكرم،؟3،7-3،6مىص.2حالخلسفة.ثاررةام!برمييه.؟399ص!يونانية.ةفس!خلا

سمو!محستح!بوة96ميلهنلعنية.الاسكند!يةصرسة.مصطفىلهنشار.؟276-275صص.اليونانية

ل!بتشر.؟،8،صوصلاليية.!طبيعةفييلشركةحبييجورع.بباو!؟805ص.الفلسفيةالاصكنريةصرسة

66،كلو؟ص.القبطيةالكنيسهقصةحبباهـس.ال!عمري.7،83،صص،،مجالخبطية.الأمةتاريخ
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الاسلاميوالفكرالمسيحيالفكربينالحضاريةالضلات

)هيراقليدس(:معالحوارأوالمناقشة-2

عثر(م،94،)سنةفيطرةببلدةوجدتالتيالبردياتمنعددبينمن

نصويتضمن،الميلاديالسادسالقرنختامالىتاريخهيرجعمخطوطعلى

ن!ف،المخطوطعنوانجانبوإلىو)هيراقليدس()أوريجانوس(بينجرتمناقشة

يكنولم)اوريجانوس(.هوالوثيقةهذهكاتبأنتثبتوتعليمهو)سلوبهكلمات

)ميراقليس(آراءسببتلقد.فعليةلمناقشةكاملسجلبل،ادبيحوارمجردالحوار

رسميأيكنلمالذيوالمجمع.الأساقفةانزعاجالقدوسالثالوثبتعليميتعلقفيما

بحضورالعربيةفيكنيسةفيأنعقدأيضأ،المحاكمةبغرضيكنولمحال،بأي

سلطانهأوجفيكان)أوريجانوس(أنويبدو.(م245)سنةنحووالشعبالأساقفة

عنونعرفاللقاء.هذامثلفيهايتمالتيالأولىالمرةهيقلكتكنولم.كمعلم

هذهوقائعيسجلونالكئبةوكان"فالنتينيانوس،.و"بيرلوس"معلهلقاءات

الأمروحراراتها،المحادثاتحيويةسماتبكليتسمفكانالإسلوباما.اللقاءات

منالمناقشةمنالأولالجزءيتألف.التسجيلعمليةفيالتامةالأمانةيظهرالذي

رأيهيعلنأوريجانوس(-لهيراقليدساوريجانوس)استجوابوهي:اقسامثلاثة

الموقفالىبالغةبكياسةيشيروأخيرأ-والإبنالأببينالعلاقةبشأنالخاص

واستجواب.الصعبةالعقيديةالموضوعاتهذهمثلفياتخاذهيتوجبالذي

منالثانيالجزءأمابالجوهر(.لابالشكليهتمبأنهاتهم)نهالىيشيرهيراقليدس

.(")()أوريجانوس)جاباتومن،الحاضرونوجههاأسئلةمنيتكونفكان،المناقشة

الكنيسةثات.منسيووحنا.الشماسةهـ42-283صص.37و3ت.6كفىلكنيسة.تاىيو!بيوس..القيصري-،

الرومانية.مصر.كمالمصطفى،اسيمعبدمىهـ5؟،8ح.الكنيسةتاتجون.لورسر.؟37-فى6صمى!القبطية

ص.ةس!نكلايءاس!،رستمة96-95صصالاسكنمرية.كرسيتاسيىكارر*كاملىمورس!لهستري.ا،4ص

الأمةكاسض.ل.ا!تشر.،73صمصر.لهيالسمهمحيةة!اثخلاصةالعهمطي.التا!لعنة1،2!-88.827!ص

يسثرص.542.1549صص.8مج.المسيصالن!رتارر*عرمس.حنالهخضر"!ر،8،-صمهص.،مجالقهطية.

الأ"صسوعة.!فعاول.ي!سل،عهد،395.399صصلهمسهمعي.طفكرلهر*وأاخرون(.س!ممكرولس
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+والاسلامالهسيحيةبينالحضاريالتلاقىلواثرهاالاسكند!ية5.الثانيالفصل8

القيامة:عن-3

القيامة،طبيعةنتأولأنأولأعلينايجب5:()أوريجانوسقال،الأساسية"المبادئكتابفي

نأسبقسؤالوهو،سعادةأوراحةاوعقابالى)ماسيأتيوالذيالجسد،ذلكهومانعرفحتى

لها،.بالنسبةرأيناهوماوبينا،القيامةعنكتبناهااخرىرسائلنيبالتفصيلناقشاه

(جيروم)القديسقانمةاما،القيامةعنكتابين)يوسابيوس(المورخويذكر

(ح،*)هأ43!3ح3*+ح!*هةا05045!ه)،أعنوانهثالثأكتابأتضيفلكنهاكتابينفتذكر

سببلنايوضحوهذا.لاحقوقتفيواحدكتابفيجمعاالعملينهذينأنويبدو

التيوالمقالة،،القياهةعن5د)أوريجانوس(رابعكتابعن()جيرومحدويث

الإسكندريةفيكتبتوأنهالابد،الأساسية"المبادئفي)اوريجانوس(عنهايتحدث

جزازاتسووالكتبهذهكلمنيتبقولمذلك،قبليكنلمأن،(م230)سنةقبل

و)جيروم()"(.)فيلبي(منو)ميتوديوس()بامفيليوس(منكلكتاباتفي

عباسحربيعطيتو!؟6،ص.القبطيةالكنيسةتصة،حبيبايرسى،المصر!؟8!ه-94.807صمى.2ج.طلكنيسة

مصر.حضار8مراد.!كاملة،،،صمصر.ليالتاريخيةالعنارةاسكندر..صيفية296وا&يني.يفس!فلاالفكرملامح

؟،2-،صهصأوريجانوس..هنريكريمونا.؟،،-8صصاو!لهجانوس.العلامة.مرقس.داوة،38-،37صص

وقنواتي.لويسغرد*!؟76.الوسطىالعصورتالضلهيدراسات.يوس!؟،46-،45مىص.،ج.الروم.!ا.رستم

99صص.الأولالسصكونيالمجمع.انطوان.وعربميشالابرص.ة362-36صهص.2جطهميني.الفكرله!سنة..ج

طارقومحم!الحميدعبدرالهتمحمد.ةهـ7-77مىص.يحي!سلاالايمانمعجم.حمويصبحي.اليسوعي؟،03-

؟،28-،25صصالقبطهة.فىلتربيةتاى.س!يمان،نسيم؟87-86صص.البيزنطيالعصرفيمصرمنصور.

اه+اة*،اه!.حاك*ء!ا5،لواء*8*4!!87*+1،ةلهه.!3ممم!،80+06*3،،فىهكال!ىه"ء08ح8!"5!29!

لا!،طهـ3"8ءلاءه!ا5،،،ء،*ءأء*!"ه"هم7*.،،؟!كر!!،.بمهوحا+أل3أاما"4،سصا5،0!طه!!!03

فى-!هةأا!.!لأ!*ة515+5،!+8ا!سحه"تةه!""!!!3-!فىة!،+،!*ط"4ء503الا،ح،8"له!!د01،4.

+4ء"ء"!ع"5"3!ءلأءاء"أ8ه!*16ة8أ5!ل*7ه710،)،!!4لر-كه،.

.8مج.صي!سلالفكرارر*تا،جرجسحنا.الخضري؟372ص!42&،6ك.لكنيسةا"!تا.بيوسيوسا!لقيصريا

.97صالاسكنمرمة.كرسيتاسيستات.كاملمورسىلهيمتري.ة82!ص!الكنيسةأباءاسد،.رستمة55صه

الكنيسةكافىمضسي.!وحنا.الشماس،803-99مىصيلاول.د!مسكونييدحبمعلنطواز*وعر*.مضلابرص.

..جوقنواتي.لوش!غرلهيه.!78-77مىمىالمسيص.لايطنمعجمححوىصبحيي!يسوعي.؟53صالتبطية.

ة،45ص.8ج.الروملسده.رستم؟837صمصر،حضار8مراد،.كامل؟362-368صص.2ح.المينيالفكرلهلسغة

.،89-808صص.2ح.ةس!نكلاأياءموسوعةفى.عالك.المسمحعبد؟8صهاىيجانوس.العلامة.مرقس.لاو
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ا!سلاميوالفكرل!سيصالفكربينالحضاريةالضلات

:3(30*،افىجة-البسطأوالطنافسأوالمتنوعاتأوهنوعات-4

يأ،3أ،!*هممأح3"منهصغيرةجزازاتباستثناءأيضأفقدآخرعملوثمة

العنوانويشير،عزلهقبلالإسكندريةمدينةفياجزاءعشرةفيكتبهوقد.منوعات

ملاحظةمعيتفقماوهذا.معينترتيبدونيناقشهاالتيالموضوعاتتنوعإلى

بتعليمالمسيحيةالعقيدةقارنالدراسةهذهفي)أوريجانوس(بأن()جيروم

نأأيو)كورنوتوس(.و)نومينوس(و)ارسطو()أفلاطون(مثلالقدامىالفلاسفة

الىبالرجوعالمسيحيةالعقائدجميع)ثباتالكتابهذافيحاول)أوريجانوس(

استطاعواالتيالاستعاريةالرمزيةبطريقتهممستعينأ،الوثنيينالفلاسفةكتابات

نفسوهو،المنطقيالعقليقبلهماوبين)هوميروس(أقوالبينالتوفيقبها

.(")اليونانيةوالفلسفةاليهوديةبينالتوفيقفي)فيلون(بهااستعانالتيالطريقة

عملية:كتاباتهـ-

:،*ح53!4ةه*ء"الصلاةعن-،

والذي،الصلاةعنكتابهفيتتمثل)اوريجانوس(كتاباتبينجوهرةثمة

"تاتيانا-اختهأووزوجته)امبروسيوس(صديقهمناقتراحعلىبناءآكتبه

:(87-3)الفصول،الأولالجزء:جزئينفيوهي.(م233)سنةنحوفي***أ،*"

بوجهالصلاةيتناول:(30-،8)الفصول،الثانيوالجزءعام،بوجهالصلاةيتناول

ويتناول،الأولالقسمالىأضيف:(33-3،)الفصولالعمللهذاملحقوثمةخاص.

الصلاةأنواعواخيرأ.الصلاةواتجاهوالمكانوالحركاتوالنفسالجسمموقف

روحنا.الشماسة،28صالكنهسة.،باءلسد..رستم،273صة24د.6ددلكنيسة.تاورسابيوهملأالقهصرى-،

؟97صلأسكنمريه.كرسيتاسيستاونكاسىس!وملهيترى؟52صطقهطية.مكنيسةتالهض.منسي

.2ح.الكنيسةيءموسوعةلهى.لهمسمح.عاللعي،5صمكا.8!مطس!يحي.سفكرلهتجرجعىحناالخضرى

الحخطر8.قصةه!ولرورانت.؟،مه-99صصالأو!رلهمسكونيطمعمعنيواتوعر*.مهمظلأيرمهمه،809ص

طنكرملامحعباسلأحر!عطش.197صلهفلسفلأ.طسكنمر!ةممرسةسينى.لهنشلر.ا3"ه!.3ح.3مج

.78-77صى!س.صي!سلايلايماتمعجم!موىصهحيسسوعي.ى97صومممني.ل!فلسفي
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،والإسلامالمسيحيةبينالحضاريالتلاقحلواثرهاالاسكنصرية5اللاني،+الفصل

عمقمدىعن،الأخرىكتاباتهأيمنوبأكثربوضوحيكشفالعملوهذاالعختلف!.

ابرازهاعلىشدد،حماسيةآراءتتضمنوهي.الدينية()أوريجانوسحياةوحرارة

أقدموهي.اللاهوتيفكرهنظامتحليلفيالكبرىقيمتهاولها،الكتابهذافي

.!")الإطلاقعلىللصلاةمناقشة

6ل!م!،:ءة،كده*4ثلماة!لة*5الاستشهادعلىحض-2

الاستشهاد،"عنعنوانو)جيروم(و)يوسابيوس()بامفليوس(منكلعليهاويطلق

"مكسيمينوساضطهادبدايةمعالرسالةهذه)أوريجانوس(كتبوقدالإيجاز.بابمن

نأوالواقع.فلسطينفيقيصريةفي(م235)سنةفيول*أ*أ**ول،3كلةمم!"-ثراكس

،،!آدلأحع،55-"بروتيكتوسوالكاهن،"أمبروسيوسالشماسالىوجهتالرسالةهذه

كاتبهالقلبمحببأكانموضوعأتتناولوهي.المدينةتلكفيالمسيحيينبينمنوكانا

هذامقدمةوتبدو.حماستهمنشيئآيفقدلم)نهالكتابمذافيفيبينحياف.طوال

الذينكللأن،حقيقيمسيحيكلعلىواجبالاستشهادبأنويورد.عظةوكأنهاالعمل

الحقيقيةالنصيحةعلى،طياتهفيالكتابهذاويحوي.بهيتحدواأنيتمنوناللهيحبون

معالصليبيحملونالذينأولئكسوىيخلصلنوانهالاستشهاد.علىتحضالتي

يجبالسببولهذاالشهداء،سلوكعلىكلهالعالميحكمبأنهيذكروايضأ)المسيح(.

ونوعياف.وجوهرهالاستشهادضرورةأيضأويتناولالاستشهاد،أنواعجميعتقبل

لكلشكرهمعنللهيعتبروالكيالموتهذامثلتحملالىمضطرونوالمسيحيون

ويقدمللاستشهاد.مستعدينيكونوابأنالمسيحيينوينصح.لهمأعطاهاالتيالنعم

الاسكندرية.كرسيتاسيسثات.كاملمورشى.ير!ميل؟52ص،القبطيةالكنيسةثالن.منسييوحنا.الشماس-،

،باءموسوعةلهرج.عالهلىالمسعح.عبدة55صه.،جمالمسيص.الفكرقاون،جرجسحنا.الخضري؟97ص

و)،خرون(.سليمكيرس.بسترس؟،29-صهـ2،ص،الكنيسة،باءاسد..رستم،ة،2-809صمى،2ج.الكنيسة

،ةصهارريجانوس.،لعلامة.مرقس.3و1..،8صارريجانوس..هنريك!يمونا.ة299صالسعيص.الخكرتاريخ

.،!و-99صص.الأولالمسكونيالمجمع.انطوانوعر*.ميشالابرص.ة،46ص!،ج.الروماسد..رستم
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!م!لاميوالفكرلثسهصمنكربينةي!ضحطاليمش

معالخطر،وفيالحبساثناءوالمثابرةالشجاعةعلىتحثالتيوالتحذيراتالنصانح

أهميةوللرسالةالاضطهاد.وقتفيللتجربةيصمدأنمسيحيكلواجبعلىالتشديد

.(")ثراكس،"مكسيمينوسشنهالذيللاضطهادتاريخيكمصدركبيرة

:"ء*!م*3أح3"-القيامةعيدعن-3

،(م،948)سنةفيطرةبلدةفيعليهاالعثورتمالتيالمخطوطةنفس

رسالةمنشذراتعلىأيضأتحتويهيراقليدس،،مع"مناقشةتتضمنوالتي

اليسير)!(.النزرسوىعنهايعرفلاوالتي،،القيامةعيد"عنبعنواند)اوريجانوس(

،،ج.النفيسةالخريدةلسوذورس.ة249.277-248ميص.28و2&ككا.ي!كنيسة.تاتيوسابيوس.القيصر"ى-،

!52!32صص.القبطيةالكنيسةتات.منسييوحنا.الشماس؟57مىالنميسة.الدر8ملاتيوس.؟،27-،26ص

ة64"-637صص.4جاسارف.دانر6.بطرسلهبصظني.58-57صص.8عفىلكنيسة.ثاررجوتلورلهمر،

صالربجانوس.العلامة.مرقسداود.؟97-95صصالاسكنمرية،كرسيقاسيستال!.كاملعريسليمتري.

؟57مىطقبطية.الكنيسةقصة.حبيبىش!ماالم!مري.؟،8،7.29صصلهكنيسة،أباءيس!.رستمة5.80ص

ءيموسوعةلهرج.عاولالسممح.عبدة393.399صصطمسيص.الفكرتاتولأخرون(.س!يمكيرلس!بسترس

.م.افورستر،ة396ص.اليونانيةعندةفس!عهل.ح!ميامير8مطر.ة8،4-،92.82-9،صص.2ع،الكنيسة

البيزنطي.رص!لالهيمصرمنصور.طارقومحمد،الحميدعبدرالهتمحمد،ة887ص.8.جودليلتاءالاسكنمرمة

الدودةرافت.طحميد.عبد؟،03-99صص،الأولمحسكونيالمجمعلنطوان.وعر*،ميشالابرص،ة7صه

تاس!روسف.كرم.؟،05صالفدسفية.الاسكنمريةممرسةمحمود.محمدلهحق.لهـوة30-26صص.فىح.والكنيسة

صاوريعانوس.ر!+رنهكرلمونا.ة3،6-5،3صص.2ج.طخ!سفةخي!ات،اميلبرهييه.؟275صطيونانية.ةفس!فلا

ص.،مج.لهسيحيي!فكرتالض.جرجسحنا.الخضرية309ص.3ج.3مجالحضار6.قصةول.لهم!رانت.؟7.،8ص

خلاصة،طقبطيمتاءلجنةة296ة295صمى.والمينيالفلسفيلهنكرملامحعبهس.حرييعطيتو!؟54،550صه

ة78-77مىصالسيحي.الايمانمعجم.حمويصبصاليسوكل.ة73-72صصمصر.فيالمسيحيةثات

ة73-7،صص،،مجالقبطهة.الأمةتات.ل.ابتشر.ص،هـةوالتوحيداسسمحعيسىعطا.محم!.الرحيم

حضار8مراد..كاملة846ص.،ج.م!كالسد"رسح.،94صصالفدسفهة.يلاسكنمريةمدرسةمسمفى.النشار!

.362-36صهص.2ج.سينيشرفلسفة،.عوقنوك.لورسفرلمه.ة،37-،فى6صصمصر.

القبطمة.الكنيسةتالض.منسييوحنامشطس.،273ص،24ى.6!طكنيسة.ثاتيوسابيوس.،ير!مقلا-2

عبد1،29مى.ط!نيسةيء!سد،.رستم،55صه.8!ملهمسيحي.ي!نكرثاتمرجس.حنالهخضري.153ص

الاسكنمور!ة.كرسيتاسى*!اث.كاملمورس!لهيم!رى(،84ص.2ح.ةس!نكط،باءموسوعة!ى.عالهلى.المسي

ص.الأولمس!كونيالمبععانطواتوعر*.مهشال!رص.،،هصا!سطنومهالعلامةمرتسهمهطوة(97ص

.846ص."ح.صرم!سرسثم.(8مه-99!ا
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وا!مطم.للسهحيةفييلحضري،لثلاقحلواثرهاالاسكند!ة5الطني""طفصل

:سلاتلمراا-ئللرساا-4

كانتالتي)أوريجانوس(مراسلاتمنمختلفةمجموعاتأربع)جيروم(يذكر

منأكثرتضمكانتوالتيكتب،تسعة)حداهابلفت.قيصريةفيالحينذلكفيموجودة

هما:كاملتينرسالتينسوىتتبقلمالرسائلهذهكلبينومن.رسالةهائة

وأالصلاحمحبةوتعني:،+عح4أا"*)أ"-"الفيلوكالياهي:،الأولىالرسالة5-

)اوريجانوس(وجههارسالةعشر،الثالثالفصلفيوتتضمن،الجمالاوالخير

العجانبي".غريغوريوسأوالعجائبصانع"غريغوريوسالسابقتلميذهالى

في)أوريجانوس(كانحين،(م243)و(م238)سنتيبينماكتبتانهاويبدو

الفلسفةمن"ياخذبأنالسابقتلميذهالمعلمينصحأبويةعباراتوفي.نيقوميدية

.،للمسيحيةتمهيديةدراسةلتكونتصلحاوتعميمهايمكنالتيالأموراليونانية

.المقدسالكتابقراءةفييتهاونواأويسترخوابالا،حارةبنصيحةالرسالةوتختتم

"يوليوسإلىوجهتوقد،بكاملهموجودأيزاللاونصها:"الثانيةالرسالة5-

اقتبسوقد)أوريجانوس(.الىبهابعثرسالةعلىردأوكانتافريكانوس"،

جذبوقد.المجادلاتاحدىفي،3دا3****-"سوسنةحادثة)أوريجانوس(

النصفيتردلمالحادثةهذهأنحقيقةالىالانتباهافريكانوس()يوليوس

معرفةواطهربشدةردهفيدافعفقد)أوريجانوس(اما،دانياللسفرالعبري

"!ح)هالبعلقصةوكذلك،المقدسالكتابالىتنتصالقصةأنواثبت،واسعة

فهيالنار.اتونفيالثلاثةللفتيةالحمد(")وترنيمةعزريا،وصلوات.والتنين

خورسينالىبموجبهاالمؤمنونينقسمالتجاو*.طريقة:الأولى:طريقتينعلىالمزامير(:)ترنيم:ترانيم-ترنيمة-،

المرنميناحدانوتوامها:اخرىطريغةوهناكالمغس.الكتا*كلوردتكما،يةبعد،يةاسزاممررترنيمويتناوبون

الازمة(ندعومطاوأ!ة!بار!اوبهتافالشعيأية.لهيجييكلعندمتوقفينالمزمور.،ياتورنمونمنهمجوتةاو

ى!عيدلوهوالكلقسية.الجماعة8صلاعنيهف!ضل،ل!تعبم!عالهمي4نوشسي(:و)ترنيم)اندينونة(.او)ردة(او

.ةي!ظكهلغم!والتراتيللأناشيدايضاهناكولكن،خاصةاسزاميركثابمنكلماقهوالاجماح.الفرح

.،44-،43صالمسيص.ن*ألمععم.حمويصبحياليسوكل.ينظر:ل!تفصيل
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الاسلاميوالفكراطسيصالنكربينالحضا!مةالضلات

ذلكعنفضلأ)ثيوديسون(.ترجمةفيوكذلك،السبعينيةالترجمةفيموجودة

نحوفيالرسالةهذهكتبت.القديمللعهدالقانونيةالأسفارتحددالكنيسةن!ف

نيقوميدية)"(.في)امبروسيوس(صديقهبيتفي،(م240)سنة

منهايستنتج)أوريجانوس(،مؤلفاتعلىيقفمنكلأنهلناتبينتقدممما

والمخلوقات،المحسنةالإلهيةالعنايةهما:اثنينمبداينعلىكتبماجميعبنىأف

قدالإنسانلبنيمحبتهلفرطسبحانهوالخالقأحرارأ،الناساللهخلقفقد.الحرة

اقتضتوقدالوحيد.بابنهاليهموبعثالأنبياء.اليهمفارسلالخلاصسبيللهمهيأ

لذلكالاختيار،حريةلهمتدعانالخلاصسبيلللإنسانهيأتالتيالفانقةعنايته

منهمكليتشبهبأن،الإلهيةالمحبةلنداءيستجيبواأنبالناس)أوريجانوس(يهيب

هكذا،الكمالدرجةتبلغحتىويجملهاويصقلهاينحتهاالذيالتماثيلبصانع

داخلهافييسطعانالىويجملهاويصقلهانفسهالإنسانينحتأنيجب

الإلهي.النور

المسيحى:9لفحرفىاوريجانوس()اثر:سأساد

ب!راءفيهاوادلى)اوريجانوس(أثارهاالتيالخلافيةالقضايامنالرغمعلى

)أوريجانوس(تركفلقد،الجميعاحتراماكتسب)نهالاةالكنيسةرجالعليهايوافقلم

؟275،277.279.2،8-272.274صص13،و3وه2!و25و23ف،6د.الكنيسةثاهـفىيوسابيوس،.ير!يقم-،

.سالشط؟،29ص.الكنيسةأباءاسد..رستمة399صالمسهص.فىلخكركاررولاخر!ن(.سليمكيرلس.بسترس

الاسكندرية.كرسيتاسيستاى،كاملءلرشى.ديشري؟53-فى2صص.القبطيةالكنيسةظل!.منسييرحظ

،باءصسوعة،بعالدالمسمح.عبد؟55عىه.،مج.المسيحيالفكرثارر*.جرجسحناطخضري.ة97ص

داود،ة،8صاوريجانوس..هنريكرممونا،ة846ص.،ح.الروملسد،.رستم.،85-8،4صص.2ج.الكنيسة

،78-77صص.المسيصالايمانمعجم.حمويصبحي.اليسوعية88-،صهصاو!سجانوس.لهعلامة.مرقس

،36صصمصر.حضار8مراد.كامهر؟8!م-99صصيول،المسكوني،لمجمع.انطوانوعر*.ميشالابرص.

.362-36،صص.2ح.الدشالفكر!لسنة..حولهنواتي.لورعىفرلههه.4837-
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وايصمل!سيحيهبينالحضريىق!قالهاوافىالإسكنمرية5.الثاني+النصل

هناكيسمؤرخيهاعندفيهشكلافممااتباعها.ولدىالمسيحيةفيعميقأأثرأ

ضلم!ا(بولس)القديسبعدالمسيحياللاهوتفيواضحأأثرأتركأحد

مفكريبينعملاقأيقفباف)أوريجانوس(واعتبروا)أوريجانوس(،فعل

.(،)الأوائلالمسيحية

رفضوها؟ممناوبآرافرحبواممنسواءالاحترام)أوريجانوس(لقيلقد

راضيأيكنلمانهرغمباحترامعنهيتحدثهاداثمأكان(الإسكندري)فأثناسيوس

.(")المسيحيةالخلافيةالقضايامنوغيرها)المسيح(طبيعةحولآرائهعن

لديهمفهوالكبادوكيين،الآباءفي)أوريجانوس(تركهفقدا!برالأثراما

"غريغوريوسورفيقه(،(9))الكبادوكيباسيليوس5همامنهماثنانقدموقد"السيد،.

-الجمال"عشقبيعرففيما)أوريجانوس(كتبهمااروعبجمع،النازيانزي

صرحأآرائهمنجاعلين،الأرثوذكسيةعقيدتهلتبيانمنهمامحاولةفي،،4*أ)*حه)ة

.(3)(0)للكاثوليكية

.38ص.3ج.والكنيسةطدولةرالهت.محميد.عبد-،

."03صا.الفلسفيةالاسكنمرمةمدرسة.مصطفىالنشار.-2

وعندالكبالوك.قيصرلةلهيولد،الشرقيةالكنيسةاسماء!معمنواحدالكبير:باسيليوس-الكبا.وكيباسيليوس-3

منعدداثينافيلرسثمالنازيانزي(.)غريفوريوسعلىتعرفوهناكلهراسته.لاكمالقيصرلهةنحوثوجهبلوغه

الآريوسية.لمحاربةجاهماسعىحيثالا!سسي(.الهالنز2مبراطورواالآريوسيةاعداءاشدمنواصبح.العلوم

.(م379)سنةولهاتهحتيبمحاربتهاواستمر

؟،75ص."جالسنكسار.مخطو!ر!شيه..باسيه؟454ص."أفالسنكسار.ميخانيل.عساى.ينظر:للتفصيل

؟،03ص.الكنيسة،باءلهراء8اليلي!هلادلبيرت-ج..!همان؟!ـه4ص،الكنسيطشىمجموعةحنانيا،كسا*.

توماس.تورانسة2!وص،(م9648)سوريا:الفجر..مطلهكسندووس.:ترجمة.فىلكنيسةتارر:اففران.سميرنوف

اسكنمر،مورسىعحاد:ترجمة.الأولىالقرونلهيالجامعةل!كنيسةالكتابياللاهوتيلهف!ر-بالثالوثالايمان:.!

.257مى.(2و!7:م.د)باناريون..مكتبةمطف!تس.!ش!ومجوزي!:مراجعة

روما.بكنيسةوطاعةايماناالممتدالمسمحهووالكافوليكي:.اللهدعو8الىالانسانجوا*هولايمانى:الكاثوليكية-4

الكتابي.اللاهوتممجم:بولس.باسيم؟39صه.صي!سلالالايمانمعجم.حمويصبص،اليسوعي:ينظرل!تغصيل

.358ص.(م2و!4:)جموت.اسشرقدارمد.

.3،ص.3ح.والكنيسةسولةرالهت.يسميد.عيد-5
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الاسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضا!لةالضلات

قبلوامنلدىسواءالمسيحيالدينيالفكرفي)أوريجانوس(اثركانلههاذا

منالكثيرصياغةفيالكبيرالفضللهكانحيثكبيرأ،رفضوهامنأوآرائه

مدرسةداخلالسيطرةاللاهوتيلفكرهوكان،المسيحيةاللاهوتيةالمشكلات

؟بعدهمنطويلةلفترةكلهاالمسيحيةالكنيسةوعلىبل،المسيحيةالإسكندرية

ذلكعنيقللاالفلسفيأثرهن!ف،الدرجةهذهالىكبيرأالدينياثرهكاناذا!اف

تستخدمتوفيقيةفلسفةصاحبكانفقد8الأساسفيدينيأمفكرأفباعتبارهةأهمية

اليونانيةالفلسفيةالآراءوبينالمسيحيةالعقيدةبينللتوفيق،العقليالتأويلمنهج

منراندأ)أوريجانوس(كانالتوفيقيةالفلسفةوبهذهبها.تاثرالتيوالشرقية

قضيةمثلوالفلسفةالدينبينتقفالتيالقضايامنالعديدأثارواالذينالرواد

وهذهالخ،...الإنسانيةالحريةوقضية،الإنسانيوالمصيرالبعثوقضية،الخلق

بعدطويللوقت(الديني-)الفلسفيالفكرعلىنفسهاستفرضالتيهيالقضايا

.(")الإسلاميالتراثفياوالمسيحيالتراثفيسواءذلك

الأوريجانيش:لاتالمجاد-)اوريجانوس(فحراوتاليرالأوريجانيش:سابعأ

بعضخلطهمنايضأوبالرغم،اللاهوتيةالهةخطاءكلمنبالرغم

كانفقد،المسيحيةبتعاليمهالوثنيةوالأساطيروالرواقيةالغنوصيةالتعاليم

قادتموتهفبعد.الأولىالقرونكنيسةعلىعميقتأثيرد)اوريجانوس(

هذهرفضتاخرىجماعاتانكمابها،وتناديآرائهتؤيدلاهوتيةجماعات

الفكرتاريخفيتدعىالتيالمجادلاتقامتالجماعتينهاتينوبينالآراء،

الأوريجانية،)8(."المجادلاتبالمسيحي

.،فىهص.الدلسفيةيلاسكند!بةمدرسة!مصطفىالنشار.-،

.562-568صص.،مج.المسيحيالنكركاو*.جرجسحنا.الخضري-2

-9-مو
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+والاسلامالمسيحيةبينالحضاريالتلاقحلواثرها+الاسكنمرية،الثاني"الفصل

)سلوبأواحد،،نفيالكلمةهذهتشمل،الواسعبالمعنىو،الأوريجانية،

اصطباغأمصطبغأ،المسيحيللدينعقائديأوملخصآتفسيريأ،واسلوبألاهوتيأ

الإسمهذاأطلقماكثيرأ،الحصريبالمعنىروحيأومذهبأ،بالأفلاطونيةشديدأ

النفوسكوجود،للنقاشقابلأوخاطنجزءمن)اوريجانوس(عملفيماعلى

اثارت،الثانيالمعنىوبهذاالتفسير.فيالتمثيليالرمزمنوا!ثار،السابقة

الأمر)"(.آخرنيوشجبت،لاحقوقتفيالمناظراتالأوريجانية

قامتوالذيد)أوريجانوس(.المنسوباللاهوتيالنظامهيفالأوريجانية

ولغايةالميلاديالثالثالقرنمنانطلاقأاللاهوتيةوالمجادلاتالمشاحناتبسببه

ف!نها،المذابحفهمقالرجلهذاترفعلموان،فالكنيسة.الميلاديالسادسالقرن

يعيشكانأنه5فيه:قالوافقد.اللاهوتيينعميدأضصلكونه،الاحترامكللهتكن

.(8)يونانيأ،ويفكرمسيحيآ

علىسلبأ،أوايجابأهائلأ،رواجأالأوريجانيةلقيتفقدامرمنيكنومهما

عدةامتدادعلىالمسيحيالمفكرعلىواضحةبصماتهاوتركت،الدينيةالساحة

وحدها،مصرفيليسالرهبانيةوالتجمعاتالكنسيةالدوائروشفلت،تاليةقرون

مقال-(م255-880)اوريجافوسراغي:ل!نور.عبدة78صالمسيص.لأيمانمعجم.حمويصبص.اليسوعي-،

62ص،،مج،القبطيةالأمةتات.ل.ابتشر.؟36-5مىص.(م8950)الاسكند!مة:.الرابعةمارمينارسالةلهي

؟،28-،25مىمى.القبطيةال!ربيةتاء.س!يمان.نسيم(96-

"ه11ة*،"55**!..اح6+،ه"5،!اء++5،ول7*،.ههـ.!ة3"هء،8*"ا50"،036ه"6+ء"،له!5*

!لأ"لاهحه.49ةطه!لا!".+.:+!ع!+4،،0ء!!61ء!،!"ه"ما(:!ه،5،*ىف8،،طاه274،دء!،ةكهو

+لأ!،اش5.*!كا،+06ا!+5،!ءعهثحصء!"ووة،ح!*ط3"ءلا"مكا"ح3*ء44،،هة*ق"*

41،ة15+5،+ء،"!ح5آا***".!فىو!-هو.

ةم!هل.ي!بحا.سى.ير!ملا،،،صاو!مجانوس،طعلامة.مرقسطور.14،صاو!جانوس.هنرء.كر!مونا.-2

ر!ت"محمهـ.؟47-.5صص.القبطيةفىلكنيسةتارر.منسييوحنا.الشماس؟70-68مىمى.القبطيةالكنيسة

و)،خرون(.سليمسل!يك.بسترس؟!6-!4صص.البيزنطيسركلمصرمنصور.طارقومحمه،الحميدعبد

.487-4،5صص.صي!سلاالنكرتات

-،5!-
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الاسلاميوالفكرالهسمصالفكربينالحضا!مة"ال!علا

المجامعوعقدتالسواء،علىوالغربالشرقفيأجمعالمسيحيالعالمفيبل

)زاءالكنيسةشعبوانقسم،والتحليلوالنقدبالمناقشةالآراءهذهوتناولتالدينية

)أوريجانوسصنفمنفمنهم،ومعارضمؤيدبينالإسكندريالفيلسوف

كانن)و،يدانانيستحقأثيمأهرطوقيأأو،الإيمانقويمكبيرألاهوتيأ(الإسكندري

عرفتهمفكراعظم)فعلىيتفقونبينهماالشقةبعدرغموأولئكهؤلاء

نيقيافيالأولالمسكونيالمجمعانعقادوحتىالرسلاياممنذالمسيحيةالكنيسة

.(،)(م!325)سنةفي

القسطنطينية)مجمعالخامسالمسكونيالمجمعمن(،،)القانونيقول

وأبوليناريوسومكدونيوسوإفنوميوسآريوسيحرملامنكل5:(م553)سنة(الثاني

وكلالكفريةكتاباتهميحرملامنوكلوأوريجانوس،وافتيخيوسونسطوريوس

المذكورةالأربعةوالمجامعالرسوليةالجامعةالكنيسةعليهمحكمتالذينالهراطقة

الهراطقةلآراءمشابهةبآراءيعتقدوناواعتقدواالذينكلوأيضأ،وحرمتهم

فليكن،المماتحتىبكفرهمالتمسكعلىمصرينوبقوا،أعلاهالمذكورين

.(8)،ألسبم

الفكرتاريخ.جرجسحنا.الخضري؟5،-45مىص.القبطيةالكنيسةخس!ات.منسيروحنا.الشمالى-،

ايرشى.المصري؟96-62صص.،مج.القبطيةالأمة!اريخ.ل.ابتشر.ة562-56،صص.،مج.السميحي

المسيحي.الفكرتا!،(ولأخررنسليمكيرس.بسترس؟74-6"صص،الخبطيةالكنيسةكصة.حبيب

ا،،ص،اوهـمجانوسالعلامة،مرقس.داو؟44-4،صصاوريجانوس.منري.كريمونا.؟7،4-5،4صص

منصور.طارقومحمد.الحميدعبدرافت87؟محعد.ص.المسيصالايمانمعجم،حمويصبحي،اليسوكل

عبدة،28-825صص.القبطيةالتربيةتاريخ،سليمان،نسيم؟86-84صص.البيزنطيالعصرلهيمصر

ة36-5صصاوريجانوس.رافب.النور.

35ااأ*،،ه!ىفحاء+ء*ا!هآل!!ه*طولأ"87ه4،.!ةلهه3"*،4.**+8ه+!آ"افى53"8!لاه*ح"أل36،،."و!

!*ملأ،3"ءا!8،ال8،ا"ء!*ءأ*ع،*53*.!اه10،7!!!،8-كهؤةلأما+ءال!*"4ءا!86لأ5،ء!.هط!!!فىه

"309ةل!ه"ح16ط"8،ء"3لأاح.،"لأه!.44ةلو،أل**+ه"هـأ*5،كا8اه*س،ح.لأ!هأ،8!فىد"ء-!!

.5،4ص.المسيحيالفكرقاهم!ولأخرون(.سليمكيرلس.بسترس-2

-!5!-
http://www.al-maktabeh.com



.والاسلامالمسيحيةبينالحضاريالتلاتحلوانرهاالاسكند!ية5،الثاني+الفصل

يعتنقلمف!نههرطوقيأ،ليس)أريجانوس(أنالمعاصرةالدراساتبينتلقد

بشكلكتاباتهفيوجدتسواءحرمتالتيالخاطئةالعقائدهرطوقي،بفكر

نسبهاالتيالعقيدةأي،فالأوريجانيةفيها.وجدوهاأنهمالبعضاعتقدام،نظريات

الحرموما.فكرهعنالبعدكلبعيدةهي،موتهبعدمنإليه)أوريجانوس(خصوم

.(")لأفكارهفهمسوءنتيجةالاالخامسالمسكونيالمجمعبهأنزلهالذي

"وليمةكتابفيموتهبعدسنة(50))أوريجانوس(أفكارحولالجدلبدأ

عقاثد()اوريجانوسكتاباتفييرىالذي،(م38،)سنةفي،العذاريالعشر

صنفهثم.الأمواتوقيامه،الأقدسوالثالوثلللانفسالسابقالوجودعنخاطئة

،(م374)سنةمنابتداءأقبرصفيسلامينةعلىأسقفأصارالذي)أبيفانيوس(

.(8أالهرطقاتعلىللرد،ادوية"خزانةهوالذي"باناريون،كتابهفيالهراطقةبين

)القدس(،أورشليمأسقف)يوحنا()أوريجانوس(عندافعالشرقفي

ولكن،اللاتينيةالىكتابافترجمااللذان)يرونيموس(،و)القديسو)روفينوس(

أورشليمفيديرهفيزارهالذي)أتاربيوس(منوبتأثير)يرونيموس(،)القديس

معوتصالحعادثمله.لدودأخصمأوصار،رأيهغير،(م395)سنة)القدس(

.(9)(م397)سنة)روفينوس(وصديقه)القدس(اورشليمأسقف)يوحنا(

مؤيديبينمحتدمةبقيتالشرقفيالرهبانبينالكلاميةالحربولكن

الى(م400)سنةالإسكندريةأسقف)ثيوفيلس(فدعا.وخصومه)أوريجانوس(

33أحعا!ب:!!8اكلا6*3ة8،*أ.*ء+8!!*83،هح.(19ر2)!!!ار!3-.لههلإ،

،لقبطية.الكنيسةلهصةحبيي.اهـسي.المصرية49-48صمى.القبطيةالكنيسة"!ات.منسييوحنا.الشماس-2

الايمانىمعجم،حمويصبص.اليسوعية562ص.،مجطصيص.الفكرخي!ات.جرجسحنا.الخضري؟7،ص

.84.البيزنطيالعصركلم!مرمنصور.طارقومحمد.الحميدعبدرافتسد.صهـ7؟الس!يحي.

تاهـلخ!منسييوحنا،الشماسة4،6ص.المسيحيالفكرخي!اتولاخرون(.سليمكيرلس.بسترس-3

العصرفيمصرمنصور.طارقومحمد.الحميدعبدرافتمحمد.ة49ص.القبطيةالكنيسة

هـ.6-85صص.البيزنطي

كه-59-
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لاسلاميوالفكرلمسمحيطفكربينلهحض!نتال!يل،

الأوريجانيين.الرهبان(")نيتريامنوطرد)اوريجانوس(،أضاليلفيهحرممجمع

بعضأورسم(8)(الفمالذهبي)يوحناقبلهمحيثالقسطيطينيةالىهؤلاءفلجأ

القرارهذاالىوانضم.المجمعقرارقبولعلىفلسطينأساقفةوأرغم.كهنةمنهم

الىالقرارهذاوأبلغ)أوريجانوس(،كتاباتيجهلوهو،(الأولأنسطاسيوس)البابا

منبالقر*وتقعالبرنوج.جهلللمدينةالقبطيةالتسميةكانتبينما.اليونانيةالثسميةهيام!تيفاوجبلنهتريا:-،

كم(60)دعبعلى-البحير8بمحافظةر!مفيمدينة-عيسىحوشبقر+!ءوهيالبرنوجي.لانطسصلهمكانى

قنا8طىنيتر!اتسم!ةطنطررنى.وتعزىلواد!الشرقهةليةوالشطالشماليةالحالهةبتلالهاوتمكل.الاسكندريةجنو*

لهصدهمكاناولنهترياويعدال!حراء.بطرىمارأمروطوبحير8لهطنوبيلهنيلفىيربط،لاسم.هنايحمل

نظراالنسكهة.8للحياسهلةة!،دبكح!تنيترياوكانتمصحراهةعمقاليمنهالرفيالىاقرله!وهوطرههان

يافلنجمهابمالهشثنأشينالكنالميلالي.الرابعالقرنلهيطشوحدينبالنساكامقلأتالصحراه.حالهةى!علو!وعما

.أهدؤا!ثرالقلاليمنطقةالىمتوحديهامنالكثيرنروحنثيجةذلكالميلالي.تسىلهترنمنت!فلهي

المحبة.مكتبة.مط.العالمعلىالانسانيةوأثارهمار!ملهيوالمم!يةالرهبنةثافىرؤو&:حبييهينظر:للتفصيل

مقارانباالقميمىور!هلمط.مقار.الأنهاالقميسعصرلهيالقبط!ةالرهبنة:متيه!ك!سلاة57مىلىت(.)لهظهر8:

المعروىال!وزيالتاهـلخ:(م420سنةبعد)تبلاديوهما؟م"72!ه.(م"984)الخاهر8:.2ط.(النطرون)واس

ة55مى.(م2ه!7)بمىت:البولسية.لهمكتبةمنشوراتم!لا.جبار8.كميلجو!لمعربية:نقكالرمبان.بفرلوس

الأدير8ثاتبكتا*مذيلالبطاركةكاتومختصروالهمررىورهبانهالنطرونواليسعيد:محمدبنعمر.طوسون

بعدهاوما5ص.(م8993)الخاهر8:.ممبوليمكتهة.مط.(م8935هـ-،354)الهح!ية

سريانيةاسر8من.(م344)سنةانطاكيةلهي)يوحنا(القديسولدالنص!:لهميوحنا-الفميب!نلاووحنا-2

اعمالهاولته.(م39!)سنةالقسطنطينيةأسقفيصبحانلهبلن!كيةفيالوعظاليفر!ناةمسيحية

الكلاملهيالخارقةببراعتهاستحقومفسرأ.كاتهاأخلاقعأبصفته.الكنيسة،ياءلهيطلييةمكانةالأممية

.8الذصيلهماوالخم+الذهس،طقيان

لهتوحمدالحميد:عبدمحمدالحمد.هـ؟5-!4ص!!8حالسنكساد،مخطو!ردبنيه،.باسيهينظر:ل!تمصيل

صبحيص،58؟اليسوكل.،(م2!م3)سوريا:.الجديدةطط!يعهولروا!م!لام.مط.السصيحيةحوارهيوالتعيث

الحديثةالقبطةالليتروجيةعنمختصر8نبن!شيخو:لور!س.اليسوعي؟5فىصفىالعسيص.ا!مانممجم.حموي

القديس:لامنسهنري.اليسوعية8،8ص.(م،!99)بمروت:اللانية.مصنةث،ـهلهعددالحشرق.مجمةوالقميمة.

-8هـه8صص.(م،908)بمررت:.الرابعةالسنةة23لهعمدطمشرقى.ة!جم.الشرقيةواللغاتطنعيلهميوحنا

،لمدد.المشرقة!جم.الجامعةالكنيسةى!عوخ!خانهبطرصمرناسةطنعم!كليوحنارينو:اميل،م!سوعي،8087

لهيالذهيفميوحنال!قديمىميمر:رباطانطوانطيصوعي.18،-76صص،(م89ه2)بمروت:.لهخامسةطصنة.2

اللامنة.السنة.8لهعمد،اليسوعيرباطانطواناى:بنشرهعنيطمشهـق..مجلةضمنمنشوركتا+.*رطميلاد

.40-34!ا!ا.("مو!5:)بموت
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.والاسلامالهسيحيةبينالحضاريالتلالحلوانرها،الاسكنصرية،الثاني+لهدصل

قراءةالىجديدمنعاد،المعركةهدوءبعد)فيوفيلس(،ولكن)يطاليا.أساقفة

يقول:وكانوغيرهما.و)اثناسيوس((باسيليوس)القديسرأيطلى)اوريجانوس(،

وبعضالجميلةالأزهارمنكثيرأيحىكحقلهي)أوريجانوس(مؤلفات"إن

الاختيار،)"(.فالمهم:الرديئةالأعشاب

القديمة،العداوةمن)يثوفيلس(وبين(الفمالذهبي)يوحنابينكانلماونظرأ

حرمه(م402)سنةفيالبلوطةفيمجمعأفعقدالفرصةتلك)ثيوفيلس(وانتهز

بالأوريجانية)8(.اتهمهانبعدفيه

في)سابا(القديسوحارب،الميلاديالسادسالقرنفيالخلافاستمر

وطردلللانفس.السابقالوجودنظريةولاسيماالأوريجانيين،القدسجوارفيديره

أوريجانيأ)9(.راهبأ(40)

فيهيحرممرسومأ)يوستنيانوس(الإمبراطورأصدر(م543)سنةفي

الرهبانولكن.فلسطينأساقفةومعظمالبطاركةالمرسومهذافوقع)أوريجانوس(.

.(4)المرسومهذايقبلوالمالأوريجانيين

.،مج،السميحيالفكرتات،جرجسحنا.الخضرية7،ص.القبطيةالكنيسةقصة.حبيبايرشى.المصري-،

ة78ص،المسيصالايمانمعجم.حمويصبحي.اليسوعي؟562ص

33أحكا+م!لو!ةاة61،"53أ،ءأهىف+،".!،57،ةمهطءها!ه""03*حهعوأه،،ة!(+هه!،4،ح4،8اه،أح8آلا64،

"،لأ(3ه34:،979)*!.82.

لهير!ممنصور،طارقومحمد.الحميدعبدرالهتمحمد،ة7،ص،القبطيةالكنيسةة!ق.حبيبايرسى.المصري-2

؟!6ص.البيزنطيالعصر

!8كا6*،5(اء3:ولحه*.ومما،أ3"ة+52،"!ح814اه"أح4لا364،!.82.

ص.8مج.القبطيةالأمةتات.ل.ابتشر.ة4،6ص،المسيحيالفكرقاريخولاخررن(!سليمكيرلس.بسترس-3

ةصاوريجانوس،النور.عبد؟،28-،25صص.القبطيةالثربيةتات.س!يمان،نسيم؟96-62ص

اه"اأه!ه*حط!ء5،5،ول16*8*،!*!لي017!لههةج"5،5،*.لهم..5001306،آ5ء*طي"ح"!"."ىءة

لا!3!."4علأ،"ثيسا1،5،علو*!*"ه53!ا7ه10،10كلى!!2"و!ة318لا7"16ه"4عط!06لا5،ء!.04!!!03

"!رة"حهله!له!ط"،"كا83لأاح8"لا!ط!و4ة*لاا"ول!،،+ه،فىة5،ءه5"اهح،"،"15ه*.فىد!!"38.

.44صاوريجانوس.،هنريكرلمونا.ث56،ص.،مجيلمصيحي.الفكرلهالضجرج!عهمهحنا،لخضر*.-4
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الاسلاميوالفكرالهسدحيالخكربنن،لحخط!يةال!لا"

الإمبراطوربعث،(م553)سنةفيالخامسالمسكونيالمجمعالتئامقبل

رهبان"بعضأنمنفيهايشكو،المجتمعينلللاساقفةبرسالة)يوستنيانوس(

الأساقفةفوافق.،واوريجانوسوأفلاطونفيثاغورسأثرعلىيضلونأورشليم

في()أوريجانوسنظرياتعلىبالحرمأحكامأأصدرواايحرمأ(،،5)وأصدروا

.")المجمعحددهاالتيالمسيحيةالاهوتيةالنظرةمعتتواقفلانقاطعدة

الذي(88)القانونفيالخامسالمسكونيالمجمحعادذلكومع

كتاباته.فيهرطوقيةعقائدوجودمعلنأ)اوريجانوس(،وحرمسابقأ،اوردناه

اعتنققد)أوريجانوس(بانأدعواقبلوهالذينولاالمسكونيالمجمعلاولكن

مسودةفيلايردلا)أوريجانوس(إسمن)هثمهرطرقي.بفكرالنظرياتهذه

المجمع.أعمالعلىموافقتهفيهاأعطىالتيالبابارسالةفيولاالإمبراطور،

لموبالتالي)أوريجانوس(يحرملمالمجمعهذاانإلىالخلوصيجبلذلك

.(8)هرطوقيأ،لاهوتهيعد

خلاصة:

منافسةوجودنلاحظ)اوريجانوس(،ايامالإسكندريةمدينةالىنظرنا)ذا

مختلفة.ودينيةفكريةتياراتبينحادة

سعيهمفيوالغنوصيون،شريعتهممعواليهود،فلسفتهممعفاليونانيون

الىالناسليجتذبوابينهمفيمايتنافسون.ب!يمانهموالمسيحيونالأسرار،لفهم

د)أوريجانوس(تبينالأمر،هذاتجاهأمتلاكها.فيمنهمواحدكلجاهدالتيالحقائق

والمنطق.العلمبمبادئيقترنلماذاناقصأيبقىالإيمانأن

الايمانمعجم.حمويصبحي.اليسوعي؟58-45صص.القبطيةالكنيسةتاهـفى.منسييوحنا.الشماس-،

صينةكنيسةلسه..رستم؟4،7ص.المسيحيالفكرتارر!ولاخرون(.سديمكيردس.بسترس؟78صالسميص.

.380-375صص.8ج.الله

8-5،5،لاصا،،0:اكم*عث+ء*"4أء7"16.(!8آأ8:،9فى94ا.يي87،!2ء!!"284.
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+والاسلامالهسيحيةبينالحضاريالتلاقحلواثرهاالاسكندهـلة88الثاني"الفصل

بواسطةيتمانيجبالمسيحيةانتشارأند)أوريجانوس(بدأهكذا

يبحثونالمسيحيينالمفكرينبعضكانوبينما.والإيمانالعلمبينالتوافق

)أوريجانوس(اتخذ،اليونانيةالفلسفةبواسطة)يمانهملمعطياتتعبيرعن

مختلفأ.سبيلألنفسه

يستندبذاتهقائمأدينيأعلمأاللاهوتيصبح،الكنيسةتاريخفيمرةفلأول

عقلية.استنتاجاتإلىويبلغالإيمانحقائقالى

اليونانية،الفلسفةطريقعناليهيصلأنيمكنلااللهعنفالباحث

يصبححيث،المقدسالكتاببواسطةأي،(المسيح)السيدطريقعنبل

.والإيمانالعقلبينوسيطأ

:(م246-2كه5)ياروحلاس،5

منبالقربعاش.والديهمعب)المسيح(وآمنوثنيأ)ياوركلاس(كان

التحقةوالقبطيةاليونانيةاللغتيناستخدم.النيلدلتافي"الأسد،مدينة

كبيرةبدرجةغزيرأعلمهوكان)أوريجانوس(،للعلدمةوتتلمذاللاهوتيةبالمدينة

الخصوصوجهوعلى،والمصريةاليونانيةالعلوممنبالكثيرملمآفكانجدآ.

)يوسابيوس(المؤرخوصفهوقدهذا؟اليدخطجمالفيأيضأوتفوق.الطب

المتعلمينالرجالأحدوهو،المقدسالكتابلدراسةحياتهكرس5:بأنه

.(")،الفلسفةيجهلولاالعظماء

؟276-263صص.،3&.6ك.الكنيسةتارر*يوسابيوس..القيصريعنه:يراجع.وحياتهونبوغهكتاباتهحول-،

7صهالاسكند!ية.كرسيتاسيستات.كاملص!سى،ديمتري؟،62ص.،ج.النفيسةالخريملأايسوذلرس.

أباءموسوعةفرج.عادلالمسمح.عبدة70-69صمىمصر،لهيالمسيحيةتار!خلاصة.القبطيالتاتلجنة

.،26"25-!اصا.2ج.الكنيسة

كه-07-
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الاسلاميوالفكرالهسيعيالفكربينالحضاريةالضلات

:(مكه80"282)ليوناس(ااو(ؤناثا)-6

بالإسكندرية.كاهنأالأصلفيوكان.(م274)سنةبطريركأ)ثاؤنا(أصبح

سبق)نه،دمياط(")مطران(يؤانس)أنباوضعهالذيالبطاركةجدولفيوجاء

عقدتموأنه.رسامتهمنشهورستةاستمر،،"ببنودهأسمه،قبلهواحدرسامته

نفسهبخصيقيامهبسبب،الكنيسةقوانينعلىلتعديهفيهحرمهوتممحليمجمع

.(8)هلخلفآ)ثاؤنا(ورسموا،الشهوةحربمنخوفآ

!كا:آ"-!55)الشهداء(خاتم-الأول)بطرس-7

تقيةامه)صوفية(وكانت.الإسكندريةقسوسمنأبوه()ثيودوسيوسكان

ذهبتولما.تلدهمن)المسيح(لخدمةتكرسأنفنذرتولد.لهمايكنولمورعة

تضرعتو)بولس()بطرس(الرسولينالقديسينعيديومالكنيسةالى)صوفية(

.(9)أدلوليزرقهماالربإلى

ماوهو.بطفلسيرزقهااللهبأنواعلماهارؤيا،فيالرسولاناليهافجاء

ثاؤنا(،)البابالرعايةوالداهتركهالخامسةسنوفي،،"بطرسوأنجبتتحقق

(86)سنفيقسأرسمهثمشماسأ،رسمه("2)سنوفي،يعلمهمنبهفاوكل

.(")للكنيسةواعظأوعينهسنة،

واصل؟المعربةاليونانيةمتروبوليتيسمنمشتقةك!مةوتعد؟عربيةغيرك!مة؟مطارنةوجمعهامفرد:مطران-،

انه!ا.الخصوماتبينالفصلهوالمطرانومهعةالبطررك.بعدتاتيكنسيةرتبةصاحبوهيةسريانيةالكلمة

القاضي.بمنزلة

احمدوشى:تحقيقالمعر*:(ـه54)تهمخضربنمحمدبناحمدبنموهو*منصورأبولهجواليقي.ينظر:شفصيل

:(صه،7)تيعقو*بنمحمدالدينمجدالشيرازى؟36صفى.(م،996)بووت:.2ططعلمية.لهكشدهرمط.ثكر.محعه

.47صفى.5جالأعشي.صبحالق!قشني!ة2،7ص،3ج!(تد:)بتللملاص!العلمدلر.مطلهمحيط.قموس

ص!و،..،ج،اليعقوبيطقبطيالسنكسارمخكلوط!منيه..باسيه-2

.79صالاسكنمرية،كرسيتاسيسثالض.كاملمورشىليمترى-3

.865ص.8ئا.النفيسةالخريم!ايسونورس!.-4

-08!-
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،والاسلامالهسيحيةبينالحضاريالتلاقحلواثرهاالاسكنمرية5اللااني+"الفصل

بطريركيتهوخلال،اللاهوتيةالعلومنينبغحيثالإسكندريةبمدرسةوالتحق

لخدمةملازمأوكان،اللاهوتيةالإسكندريةلمدرسةمديرأوأصبحبتعلميه،البيعةاستضاءت

.(")وقداستهوعلمهبغيرتهوعرفشؤونها،تصريففيالبطريركعليهواعتمدالكنيسة

نياحته.بعدليخلفهأسقفأرسمهالسنفي)ثاؤنا(البطريركتقدمولما

)المسيح(كنيسةلرعايةجهودهكل)بطرس(بذلولقدله،خلفأالشعبفاختاره

على)دقلديانوس(اثارهالذيالمروعالاضطهادابانالتبديدمنعليهاوالمحافظة

.(5)ويعزيهمليشددهمشعبهلافتقادالبلاديطوفوكان،المسيحية

(زفى(.)دقلديانوسشنهالذيالشديدالاضطهادخلال)بطرس(القديسسجنوقد

طامعأ)أسيوط(ليكوبوليسأسقف)ملاتيوس(كانالأثناءهذهفي

بسببهربالذي)بطرس(أسقفهاغيابفأستغل،الهامالإسكندريةبكرسي

ياودون،شرعيةصفةأيلهيكونأندونفيها،الأمورزمامليستلمالاضطهاد

.(5)دحامنتوكيل

مناستفادسلطتهيقويولكي،()بطرسالقديسبانتقاد)هلاتيوس(بدا

وكهنةأساقفةعدةبسيامةيقومكي)يمانهم،بسببالأساقفةبعضسجنفرصة

منترخيصأوإذنودونسلطتهعنخارجةأبرشياتفي،قانونيةغيروشمامسة

.(3)الشرعيةالسلطةعلىبذلكمتعديأ،المسجونينالأساقفة

ويتصرفالإسكندريةفيالبلبلةيضع)ملاتيوس(أن()بطرسالقديسشعر

)بطرس(:فكتبنفسهاالعاصمةكرسيعلىالحصولفيطامحطنه،هواهعلى

.79صام!كنمربة.كرسيثاسيسكار*كاملىمورلهسلهيمترى-،

.75صم!مر.لهيالمسيحيةثاونخلاصةلهقبطي.التاءلجنة-2

.84صه،2ج.الكنيسة،باءموسوعة.لهرجعالهل.لهمسمحعبد-3

.838ص.الكنيسةيهاسد..رستم؟68ص.،لنديسة8المر.ملاتيوص-4

.،63-،62صص.الأولالس!كونيالمجمع.انطوانوعر*.ميشالايرص.-5
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،لاسلاميوالفكرلمسيصالفكربينالحضاهـمةتال!علا

وسام،مناصبهممنوكهنتيأساقفتيوخلعابريشيتي.)ملاتيوس(دخل"لقد

معارضتهلييتسنىحتىشيء،بأيمشاركتهماوبهمالاتصالبعدفأمركم،غيرهم

.(")ا!أمر،هذاحولتحقيقوعملالحكماء،الرجالبعضبمعونةلهوالتصدي

)ملاتيوس(وجد)أسيوط(ليكوبوليسالى()بطرسالبطريركوصلوعندما

قاومهينصحهانالبطريركحاولولما.الوثنيينوسالمالإيمانتركقدأسقفها

الىعودتهبعدالبطريركفاضطر.عليهيشنعوأخذالطاعةعصاعليهوشقبعنف

مجمعآ)8(.يعقدأنالإسكندرية

للأصنامضحىبأنهمدعيأ،(م306)سنةفي)بطرس(البطريركفقطعه

حزبآلنفسهوكونالجامعةالكنيسةعن)ملاتيوس(وأنشقللألهة،ذبائحوتقديم

حتىالانشقاقهذاواستمر.وشمامسةقسوسألهورسم،كثيرونوتبعهمستقلأ،

)ملاتيوس(يخضعأنواضطر.(م325)سنةالأولالمسكونيالمجمعأمرهفيفصل

.(9)(م330)سنةفيومات)الكسندروس(البابحبريةفيالمسكونيالمجمعلقرارات

اتباعه،أحدوكان)ملاتيوس(الىانضمالذي"اريوس(،ظهرالأثناءهذهوفي

ولما.للبطريركوخضععنه()آريوسانفصل)ملاتيوس(علىالحرمتوقيعوبعد

مهمةاليهوأسندفقسأ،شماسأرسمهلسانهوطلاقةعلمهغزارةالبطريركرأى

.(4)الكنيسةفيالوعظ

.68صا،النفيسةالدرةم!تيوحا"-"

.!5-79صمىالاسكنصرية.كرسيثاسيسثات،كاملءلرشىلهيحتري.-2

شركةمط.اسكندر،مكسيميخانيل:ومراجعةاعدا.السهميحية."!اتموجزالصمونيلي:يسط!سلهيوسقورس.-3

.م!تيوسة3،2ص.القبطيةالكنيسةقارر!.منسييوحنااش!ماس.؟234ص،(م2!3)مصر:.ل!طباعةهارموني

.79-78!اصا.النفيسةالدر8

المنبجي.تال!كتا*:(الهجريالرابعالقرنمنتص!)تولهيالروميقسطنطينبنمحبوببناغابيوس.المنبجي-4

تاهـلخ.العبريابنة544ص.2ج.(م،9،،:ىش!اب)،!،8!هاه0غناا8الباترلوجياس!سلةضمنمنشور

محمدالحمد.؟،38ص.الكنيسة،باهاسد.،رستم؟،68ص،،ج!النفيسةالخريملأاشوذورس.؟8صادول.رم!تخم

.825ص2سلام.واالس!يحيةحوارلهيوالتطيثالتوحيدلهحعيد.عبد

-!،ه-
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"والاسلامالهسيحيةبينالحضاريالتلاقحلواثرها"الاسكنمريةاللاني*+الف!مل

لاهوتإنكارعظاففييتعمد"اريوس(أن)بطرس(البطريركلاحظ

للأباللهابن()المسيحمساواةبعدميعتقد"اريوس(انالبطريركورأى،()المسيح

جوهرمنلاالعدممنب!رادةصدراالقدسوالروحالإبنوأن.اللاهوتجوهرفي

فعقد.اللهذاتوحدانيةمعيتناقضبالتثليثالتعليمانذهنهفيتصورلأف،الله

كهنوتهمنوجرده)آريوس(فيهوحرمالإسكندريةفيمجمعأ()بطرسالبطريرك

.(")الكنيسةبيعةمنوطرده

ضدحدثتالتيالاضطهاداتهذهوسطفي)بطرس(البطريرككان

السجونفيالمعترفينومعزيأالإيمانضعافمشجعأالبلاديطوف،المسيحية

الموتليستقبلواالنائيةالجهاتفيللذينالرسائليرسلوكان.آلامهمعنهمليخفف

.(8)هنمالانتقامعزمالقيصرالىالأعمالهذهبلغتولماجاشبرباطة

وتقديمهالسجنفيوطرحه)بطرس(البطريركعلىبالقبضالقيصرامر

.(!)السجنفيوحبسوهعليهالقبضفتم.بالموتعليهفحكم،للمحاكمة

تجمهروا)بطرس(،البطريركاستشهاديومبقربالإسكندريشعبعلمولما

ليقتل،اخراجهمنالجنودليمنعالديماس،كومبمكانيقعوكان،السجنبابأمام

.(4)الرومانالولاةبطشمنشعبهعلىخافالبطريركولكن

السجنحافظمنالبطريركفطلب،اماكنهممنيتحركوالمالليلحلولما

سرأنفسهفسلمذلكفتم،المسيحيينبهيحيطلاجهةمنالسجنجدارينقبأن

أنيانوسكنيسةالىومضواحراسهمعالبطريركخرجوهكذا،رأسهوسلمللجنود

باسيه.ة،68ص!،ج.النفيسةالخريدة)يسونورس.؟24-23صص.8ح.البطاركة!ات.ساويروسممقفع.ابن-8

.800مي.،ح،اليعقوبيالقبطيالسنكسارمخطوط.رينيه

هـ.2صصالاسكند!ية.كرسيتاسيسثارو.كاملمورس!ليمتري.-2

.،،هص،،ح!اليمقوبيالقبطيالسنكسارمخطوط.رينيه.باسيه-3

.54ص.مصرحضار؟مرا...كامل-4

-،،!-
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الإسلاميوالفكرللسمحي،لفكربينالحضاريةالعملأت

الكنيسةربالىيتضرعوأخذالبشير(.)مرقسالقديسجسديرقدكانحيث

هذهخاتمةدماءهيجعلوأنهوالشدائد،المحنهذهشعبهعنيرفعانومخلصها

.(،)المحزنةالآلام

فيالراقداللهأبن)نجيلصاحبالكريمالشهيدأيها5:هذهصلاتهفيوجاء

حدأدمييجعلأناللهأيشاء.بجانبكاستريحلأنأهلأأترانيالمقدسالمكانهذا

.(8)،المسيحيينو)ضطهادالأصناملعبادة

وجههعلىوصلب،رقبتهعنوكشفثابتةبعزيمةالجندالىتقدمثم

.(م38،)سنةفيالسيفبحدرأسهوقطعالجنودأحدوتقدم،الصليببعلدمة

لأنو)نما،مسيحيشهيدآخرلأنهوليسالشهداء،،خاتمبهالبطريركهذاولقب

ولأنه،المسيحيينآلاففيهااستشهدالتيالعامةالمذابحلحركاتختامأكانقتله

.(!)الإسكندريةبطاركةمناستشهدمنآخركانأيضأ

بامرميلانمرسومصدرقصيربوقتاستشهادهبعدأيضأ،ذلكعنوفضلأ

بالمسيحيةوالاعترافللجميعالتدينحريةبمنح(م382)سنةالكبير()قسطنطين

كثيرأ)4(.الشعبعليهحزنوقدللدولةرسميةديانة

الشذراتبعضسوىمنهاالينايصللم،مؤلفاتعدةالبطريركولهذا

:(5زوهيالصغيرة

طقبطيالسنكسارمغطوطلهنيه..باسيهة24-23صص.8ح،البطاركةثاريخ.ساويروس.المقفع)بن-8

منالشرقكنافسعلىالرومانيينالأحباررناسةراي:يوحنا.حمويوصبص.اليسوعي؟80،ص،8ج.اليعقوبي

.8ص.(م89هه)بمروت:الئاللة.السنةاسد،..المشرقة!جم.للنصرانيةالأولالقرن

.!3صالاسكنمرية.كرسيتاسيستال!".كاملمورش!لهيشري.-2

؟76صم!ر!فيالس!يحيةتاتخ!صةالغبكلي.التا!فىلجنة؟45-44صصمصر،8حضارمراد..كامل-3

.،38ص.الكنيسة،كاءاسد.،رستم

.83صالاسكنمرية.كرسيتاسيسىف!ات.كاملمورش!لهيمتري.-4

،،39-838صص.الكنيسةيءاسد.،رستمة84صالاسكنهرمة!كرسيتاسيعى"!ات.كاملمورشىليمتري.-5

.76صمصر.فيالمسهحيةكاتخ!صةلهقبطي.!ارر*لجنة

-!"!-
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،والاسلامالحسهمحيةبينالحضاريالتلالهحلواثرهاالاسكند!ية8،لحطني"لهفصل

تعليمضد(المسيح)السيدالوهيةعلىيركزالعملهذا:الإلوهيةعن-

و،وجد،8جسدأصار"الكلمةالمخطوطاتاحدىفيجاءوقد.التابعية

ن!فولذلك.،لاهوتهدونيكنلمذلكمعأنهغير،ك!نسانالهيئةفي

كتاباتمنأقتباساتثلاثعلىتحتى(م43،)افسسمجمعاعمال

.(المسيح)السيدالوهيةعن)بطرس(القديس

لكتابهمطابقأالعملذلكمضمونيكونأنيحتملمخلصنا:مجيءعن-

)ليونتيوساقتباسفي)بطرس(القديسويقولالإلوهية،.،عن

المسيح()السيداظهرهاالتيالآياتوكلوأمثالها،الأمور"هذه:(البيزنطي

ايضاحتمولذلكالجسد.فيطهراللهانهتثبتعملهاالتيوالمعجزات

."بالطبيعة)نسانو)نهبالطبيعةاله)نهأي،الأمرين

نظريةعلىللردكرس،الأقلعلىجزئينفيالكتابوهذا:الروحعن-

)اوريجانوس(.بهاعلموالتيالروعوجودسبقعن)أفلاطون(

حيث)أوريجانوس(.لرأيتفنيدأكانأنهالمرجحمن:الأمواتقيامةعن-

عليهاستكونالتيالروحيةالحالةأن:رأيهفي)اوريجانوس(عارض

.الأرضعلىحياتهافيعليهاكانتالتيالحالةهيالقيامةعندا!أجساد

رسالةكانانهويحتمل.فحسبشذراتسبعالعملهذامنوتوجد

القيامة.عيدبمناسبة

الشرقيةالكنيسةوتحتفظ.،القانونيةالرسالة5أيضأويسمى:الكفارةعن-

العبارةلأنونظرأ.العملهذامنتبقىماكلهيقانونأعشربأربعة

للاضطهادالرابعالفصحانالىبالنظر5:هيقانونأولبهايستهلالتي

.(م306)سنةالىالكتابتاريخنسب،قريب-الاضطهادبدايةعلىأي-

أنهيجبمايوضحوفيه.القيامةعيدرسالةكانأنهالاحتمالاتكلوتشير

-!8!-
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الاسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضاريةتال!ملا

أولئكيفعلهأنيجبمايوضحوفيه،القيامةعيدبمناسبةرسالةكان

فمثلأ،فئاتإلىبتقسيمهمقامحيثارتدوا،ومنالإيمانأنكرواالذين

الوقتن!ففظيعةومحنأليمةعذاباتبعدإلايستسلموالمالذينأولئك

لهميسمحأنويجب،الفعلذلكعنللتكفيركافيأيعدأنقضىالذي

الذيناولئكتصرفعلىتوافقلاوالقوانين.القديسينشركةإلىبالعودة

يتصرفوالملأنهموذلكالاستشهاد،طالبينالسلطاتإلىبأنفسهمذهبوا

الربوضعهالذيالمثالمعيتعارضهذاتصرفهمانكما،بحكمة

.بعدهمنوالرسل(المسيح)يسوع

القيامةعيدرسالةالعملهذايكونأنالمحتملمن)المسيح(:قيامةعن-

عنرسالةأملى()بطرسانإسكندريلمؤرخجزازةمنفنعرفأيضأ.

رسالةأنهاالمحتملومن)تريسينيوس(.أسمهلشخصالقيامةعيد

الأسم.نفسيحملمصريلأسقف

كبرىاهميةلهامقتضبةرسالةتوجدالإسكندريين:إلىالرسالة-

)بطرس(القديسفيهايحذر)ملاتيوس(،انفصاللتاريخبالنسبة

وقتبعدكتبتأنهاويرجح)ملاتيوس(،ضدأبرشيتهفيالأمناء

المصريينالأساقفةمنأربعةكتبكماالاضطهاد.بدايةمنقصير

)هيسيكيوس(،وهم:رسالةالمصريينالأساقفةوهم:رسالة

)ملاتيوس(إلىوجهوما،وفيلياس،(و)ثيودورس،(و)باخوميوس

القديسكتبهاالتيالرسالةضدةبشدةفيهااعترضواحيث

قديمةمخطوطةفيالأربعةالأساقفةكتبهاالتيوالرسالة)بطرس(

)سيبيومافاي(.كتبهالذيبفيروناالخاصالفصلفي

-8،!-
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.والاسلامالهسيحيةبينالحضاريالتلاتحلواثرهاالاسكندىية5الطني،"الفصل

:(م!آ2-كهآآ)اشيلاس(او)اخيلاس،8

مسلكهوكان،الإسكندريةمدرسةعلىالإشراف(م38،)سنة)اخيلاس(تولى

ولماالشهداء(.خاتم-الأول)بطرسالباباوصيةعلىبناءأرسامتهنمتبالتقوىيتصف

قدبذلكوهوشماسأوجعلهرجاءهمقبل)أريانوس(،قبولالأشخاصبعضمنهطلب

.(")طقفأشهرستةسوىالمرقسيالكرسيعلىيقمولم)بطرس(.الباباابيهوصيةخالف

:(مكه28-!آ2)(ريالاس!ندالصسندروس)-و

البيعة،فيوتربى،الإسكندريةفيمسيحيينأبوينمن)ألكسندروس(كان

)أشيلاس(،البابابعدالإسكندريةكنيسةرعاية)ألكسندروس(استلمتقيا!عالمأوكان

)ألكسندروس(حاربوقدة(م3،2)سنةفيالشهداءخاتم)بطرس(الباباأوصىكما

علمهاالتي،الأرثوذكسيةالعقيدةومع،عقيدتهمعتتعارضلأنها)آريوس(،عقيدة

.(8)أمانةبكلعليهاالجامعةالكنيسةوحافظتوالآباء،القديسهـنالرسل

عنوالمحامي،الإنجيليةالعقائدعنالشجاع"المحاربب)ألكسندروس(لقب

فأتصفتعقيدها،بلغمهماتواجهههمشكلةأييواجهكانحيث.،الرسولية"العقائد

.(9)والتفسيريةاللاهوتيةالموضوعاتهناقشةفيبارعأكانذلكعنفضلأ،والحزمبالحكمة

؟554ص.2جالحنبجي.تالش،المنبجي؟25ص."ج.البطاركةقاتسالهصرس..المقفع)بنعنه:يراجعل!مريد.-،

طارتيومحمد.الحميدعبدرافتمحمد،؟2،،ص.المسيحيةتاتموجزالصمونيلي.يسطسلهيوسقورس.

.99ص،البيزنطيالعصرلهيمصرمنصور.

،8ج.البطاركةتار!سا!سس.طمتنع.ابن:(8:،)يوحنا..المقسالكتا*عنه:يراجع.وافكاره،رانهحول-2

،8ع.النفيسة8الخر!ددس!ونورس.؟332ص.2ح.اليعقوبيالقبطيالسنكسارمخطوط!ينيه..باسيه؟26ص

المجمع.انطوانوعر*.ميشالابرص،ة76صمصر،لهيالمسيحيةثاتخلاصة.القبطيالتار!لجنة؟،82ص

.ك!دوميشيل.يتيم؟،94-،93صص.،ح.اللهمدينةكنيسةلسس.رستم؟،29-827صص.الأولالمسكوني

مارونوكقديم:مراجمةومشيوي.المينيسورماتاء:يوس!المبس.؟9،ص.الشرقيةالكنيسةىف!اث.اغناطيوس

.267ص.2ح.(م،994:م.د)مط..دعبو!نظص:اشرافرعد.

طمصكونيلهمبمع،انطوانوعر*.ميشالبرص.؟843ص.2حمكنيسة.يءموسوعةلهى.عالل.!سسعب-3

.327-324."38صصالأو&
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،لاسلاميوالنكرالهسيحيالفكربينالحضا!سةتال!ملا

7!م(:!-!26)(الرسولي)اثناسيوس-،ه

وحداثته:مولده-

أصلومن،وثنيينأبوينمنالإسكندريةفي(م295)سنة)اثناسيوس(ولد

.(")"خالد،يعنيالذي،،أثناسيوسيونانيبأسموسمي،يوناني

،يتزوجانارادتشابأاصبحولما،أمهفربتهصغير،وهوالوثنيابوهمات

،(8)للبتوليةمالواالذينالمسيحيينالشبانيصادقكانلأتطاهرأوظل.يقبلفلم

)فى(.الوثنيةيتركأنفيورغب

المسيحيين،منواياهتصبحلكي)الكسندروس(الباباالىأمهفقدمته

)اثناسيوس(واصبح،قداستهفيتركتهذلكوبعدوعمدهما.الإيمانفعلمهما

.(5)يخلفهبأنواوصىد)الكسندروس(سكرتيرأ

2-

3-

.454-453صص.المسيحيالفكرتار!ولأخرون(،س!يمكيرلس.بسترس

سابقأ.جنسيةبعلاقةققملمالتي8المراانهاعلىالأصللهيالبكراوالعنراءاوالبتولثعر!:البتولية

ليتعسلهيتسع:بتوليةلكلمةالعامالاستخداملهياما.عنراهاوبتولأ6المراكونلهيالحالةهي:والبتولية

لهيجدأ8كبيرقيمةللبتوليةبتولأ.ايضأطرجليكونلهقدامرا8(.او)رجلكانسواءالشخصجنمىنهمك

لهاوايضألهستال(.)الالهةممبدمثل.دب!ملابعذارييعردماوجدحيث.القديمةالوثنيةالمياناتبعض

التاتمرى!عووجدت.الكنسيالتق!يدبحسببتولأ()السصمحعاشلهقد.السميحيةالديانةفياهميتها

الطاعةجانيالىرهبانهاننورمنالبتوليةكانت.والكانوليكيةالأرثوذكسيةللاكنانسرهبانيةحركات

-،،باب.2!.العقلم!باحكتا*.المقفعابن؟(،2:،،)،متىالمقمس.الكتم!ينظر:ل!تفصيلوالفقر.

الأحوالليمبادنناواهمالمسيحيةفيالواحدةالزرجةشريعةكتله!:الثالثشنودة؟97-76صص.،6

الآباء.لهكرلهيالبتوليةكتا*لهممي:اثناسيوسجورح.كعدهاةوما،صهد.ت(.)مصر:،.مط.د.الشخصية

وما،ص.(م2و!9)ررما:..د.مطالبتولية.لماذا:هاني.باخومبعمصا؟وما2ص.(م8996:ر!م)د.مط..

الأنبا.مط،بيمئصوىالأنبامرقورلوسالخمصالراهيلاعطد:قرجمةالبتولية.:الفمنمبييوحنا.بعمما؟

بعدها..وما2ميد.ت(.)مصر:بيشوى.

.8ـه5-"84!اص."ح.النفيسةطخريتا!سونورس

.352ص،2حالمعقوبي.لهقصالسنكسارمخطوط!نيه.لأسي.

-9آ-هـ
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.والاسلامالهسيحيةبينالحضاريالتلاقحلواثرهاالاسكندرية5،الثاني"الفصل

بعد)الكسندروس(الباباأنأي،اللاهوتيةالإسكندريةمدرسةفيودرسقرأ

منيحمللمالههخاصأتلميذأوأصبحاللاهوتيةالمدرسةالىأدخلهعمده،ان

والذكاء)،(.الفطنة

المسيحيةوالثقافة،الأوليةورداساتهمولدهبحكمالوثنيةالثقافةبينوجمع

روحية،نسكيةثقافةاليهماوأضاف،اللاهوتيةالإسكندريةمدرسةفيدراستهبحكم

.(.)(ىف))انطونيوس((8)الأنباالقديسيدعلىالبريةفيسنواتثلاثتتلمذأنه)ذ

.(3)الأصيلالمسيحيالإيمانمعالواسعةالإنسانيةالثقافةعندهفتألفت

حيث،الشرقفيطويلأوكان)دقلديانوس(،اضطهادثار(م303)سنةوفي

والثامنةالثامنةبين)أثناسيوس(كانالفترةهذهوفي،(م3،3)سنةالايهدألم

صلابةوأكتسبوالاستشهاد،الاضطهادبأجواءتأثريكونأنفلابد.عمرهمنعشرة

الإيمات)5(.في

.77صمصر،فيالمسيحيةثاسضخلاصة.القبطيالتاىلجنة؟،47ص.،ج،الروماص..رستم-،

!القديسين.-ومطارنةاساقفةورؤساءبطاركةمنوالأساقفةالرهبانرؤساءيتقدمرفمعكنسيلقبالأنبا:-2

.67صالمسيص،الايمانمعجمححوي.صبص.اليسوعيينظر:للنفصيل

الأنبانمهمعالنسكيةالطريقةمفتتح)انطونيوس(الأنبايعهـالقميمى:(م356-25،)الرهبانابولنطوفيوسالأنبا-3

ل!سيرل!كئيريندافعأمثالهفكانالجسد.و)ذلالوالتوحدالنصرافيةبالرهبانيةاسمهاقترن.(م343-228))بولا(

القديسعنهكتبهماشهرتهمنوزاد.الوسطىمصرفيالشرقيةالصحريهالىلجامناولوهو.خطاهعلى

بركاته.يكللببعث)قسطنطين(الامهراطورانحتى،(م373-326))اثناسيوس(

.(م2005:م)د..2ط.السانحمكتبة.مطاسبمروجبور،:قغميم.الرهبانبستان:القبطيةالكنيسة،باءينظر:شنصيل

مط.اسشرق.كنانسعزت:زكي.ة،68-،67مىمي،8ج.ل!شرقيةالكنيسةتال!"البير.أبونا.؟27-26صص

؟233ص.8ج.النفيسة8الخريدورس.لسمو؟29-28صص.(م،99،)القامر8:.ل!طباعةنوبارومط.اللقافةدار

لهييوانس.مذكرات؟9ص.(م،899)بمروت:.الأدبيةمط.النسكية.الحياةفيالهنيةالعيشةاهرام:.الديراني

.47صلهقبطية،طرهبنة.متىالسصكين.؟34صا.،لمسيحيةالرهبنة

.53صمصر.حضار8مراد..كامل-4

.(م،99":)بمروت،الشرقدار.مط.المسعحالوهيةبطلا،سكنمرياثناسيوسالقديصى:حمويصبص،اليسوعي-5

بعدها.وما5ص

.5صلاسكند!ي.اثناسيرصالغديس.حمويسبصطيسوعي.-6

-7(!-
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الاسلاميوالخكرالهسيحيالفكربينالحضاريةالضلات

الكتابيعرفجهةهنفهو،علمهسعةعلىتشهد)أثناسيوس(كتابات

اليونانية،الثقافةعلىواسع)طلاعأخرىجهةمنوله،كاملةمعرفةالمقدس

الخطابيالنوعقوانينبحسبمبنيةوخطاباته،وأفلاطونهوميروسولاسيما

ديموستينوس)"(.منالموروثة

يحبكان)أنطونيوس(القديسحياةكتبالذي)أثناسيوس(،أنوردوقدهذا

شبابه،منذ)أنطونيوس(عرف،طويلةاوقاتأديرتهمفيالإقامةويحبالرهبان

علىالماءاسكبكنتاليشعهغراروعلى،تلميذهكنت5:قولهذلكعلىيشهدكما

.(8)هذا،الآخرايليايدي

الأسقفية:الىالأنجيليةالشموسيةمن-

)الكسندروس(اسقفهرسمهثم،سنواتستمدةقارئأ)أثناسيوس(كان

(م3،8)سنةوفيسره.امينبقليلذلكبعدوعينه،(م3،9)سنة)نجيليأشماسأ

.(9)الكلمةتجسدوفيالوثنيينعلىالردخطاب)أثناسيوس(كتب

سنةنيقيامجمعالىأسقفه)أثناسيوس(رافق،الآريوسيةاندلاعبعد

السنةمنحزيران8وفي)الكسندروس(،الباباتوفي(م328)سنةوفي،(م325)

.(4)الأسقفيةالرسامةونال)أثناسيوس(خلفهنفسها

واستطاع.العلمية)أثناسيوس(شهرةبدأت،(م325)نيقيامجمعفيانهورد

كنائسجميعيمثلوناسقفأ،(3،8)وسطللإيمانمعلمأيقفأن()أثناسيوس

.233-232صص.الأولالمسكونيالمجمعانطوانى.وعر*.ميشالابرص.-،

.،48ص.،ح.الروملسد..رستمة454ص.المسيصفىلفكرثاءولاخرون(.سليمكيرلس.بسترس-2

السنكسارمخطو!لا"!سنيه.باسيه؟"!5ص.،ج!النفيسةالخريدةاشموذلرحا.؟80مى.النفيسةالدر8ملاتيوحا.-3

مراد..كامل.365ص،2ح.الدينيالفكرله!سفة..حوقنواقي.لورسىغرلهيه.(352ص.2حسعتوبي.القبطي

.54!همصر.حضار8

خلاصةلومنس،الفرنسي188ميههـ-صطننيسة.المر8محيوس.ة"!5ص."جمنعيسه.طخريدهاش!ونورحه."

.352ص.2ج.اليعقوبيطتهطيالسنكسارمغطوط.رينيهياسيه.،،8صه.،حطكنيسة.كات
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،والاسلامالهسيحيةبينالحضاريالتلاقحلواثرها+الاسكند!لةالثافي."الفصل

صياغةبنفسهوتولى،واقناعبراعةفي)آريوس(آراءتفنيدمنوتمكن،العالم

بأقوالنيقيامجمعآباءوأخذ.كلمةكلمةعباراتهاختيارفيمدققأ،الإيمانقانون

الإمبراطوروأقر،الكنيسةعضويةمنوعزله)آريوس(،وحرم،الشماس)أثناسيوس(

كنسيأ)"(.قانونأعشرينوأصدر،المجمعوانتهى،الحكمهذا

الحماسيةبمناقشاتهالآباءانتباهالغيور،الشماسهذاآثارالمجمعهذاوفي

وبمداخلاته،القلوباليهجذبماوالمعرفةوالعلمالذكاءمنوأظهرالأريوسيين،مع

)ألسكندروس(لمعلمهخلفأاسقفوانتخبالأريوسيين،ضدواللاهوتيةالفلسفية

.(!)أباشيزللموهو(م328)سنةفيالإسكندريةبطريركيةفي

سنفيوهو)أثناسيوس(وأصبح)ألكسندروس(،لأسقفهخلفأرسامتهوبعد

.(9)الشرقفيأسقفوأهمالكنيسةفيشخصيةثاني،الثلاثين

:(م335-328)سنة:الأسقفيةأوائل-

مهتمأالجديدالأسقفتبين)أثناسيوس(،كتبهاالتيالأولىالعيدرسائلأن

فيهادئأكانشيءكل.المسيحيةالحياةوممارسةالإيمانفيالمؤمنينبتثبيت

فيالآريوسيتيننفوذوقوي،منفاهمن)آريوس(عادأنلبثماولكن.البداية

.(4)الملكيالبلاط

الشركةإلى(لأاريوسيعيدأن)اثناسيوس(من)قسطنطين(الإمبراطورفطلب

كاسبكسرأمربانهفاتهم،الافتراءاتعليهتتالتالفوروعلى.يقبلفلم،الكنسية

.203-202صعى.،ج.اللهمدينةكنيسةاسد.،رستم؟54-53صمىمصر.8حضارمراد!.كامل-"

التاتلجنة؟847ص.،ج.الروماسد..رستمة،2،-،28صصفىلانشغاق.تاررمسر8.جراسيموسلهلاذلهي.-2

المسكونيالمجمع.انطوان.وعربميشالابرص.ةهـ7-77صصمصر.كلالس!يحيةكاررفىخلاصةطقبطي.

.8صلاسكنمري.الناسيوسالقديس.حمويصبص،اليسوعي-3

قاتخلاصةفىلقبطي.التاءلجنةا455-454صصالمسيص.الفكركافىولاخرونى(،سليمكيرلس.بسترس-4

صهـ7.مصر.لهيالمسيحهة

-9"!-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ا!م!لاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضا!يةالضلات

عليه.احتفل)ملاتيوس(الأسقفجماعةمنمنشقأكامنأانبحجةمذبحوهدم

التهم:بمختلفوأتهموه)أثناسيوس(،علىالآريوسسيينالىالملاتيونوأنظم

يطلبونها،للذينالكنسيةالشركةبرفضالإمبراطور،بمعنادة،جديدةضريبةب!دخال

لمقابلةنيقوميديةإلى)اثناسيوس(فدعيالإمبراطور.حياةعلىبالمؤامرةوحتى

بريئأ)"(.عادولكنهالأمبراطور،

فييدهواستخدم،المقدسةالأسرارحرمةانتهكبافاتهموهذلكعنفضلأ

السحر)8(.

بقتلامرإنهفقيل،الاتهاماتمنجديدةلموجة)أثناسيوس(تعرضثم

هذافيللتحقيقدلماتيوساخاهقسطنطينفاوفدارسانيوس،الملاتيالأسقف

.(9)رصماديرةأحدفيحيألايزالأرسانيوسأنفوجد،الحادث

مجمععقدالىبالدعوةقسطنطينالإمبراطور)اثناسيوس(أعداءوأقنع

بالمدينةالقدحإلىبالسعي)أثناسيوس(وأتهم،(م335)سنةصورفيالتأمجديد،

فيشكواهموحصروابها،اتهموهالتيالأفخارستياكأسقضيةيذكرواولم،الملكية

وحصل،القسطنطينيةالىالإسكندريةمنالحنطةتصديربمنعهدد)أثناسيوس(أن

.(5)ونفيهإقالتهقرارعلىالإمبراطورمناعداؤه

اسعد،ة،2،-،2صهص،الانشقاقتات.8مسرجراسيموس!اللاةلهية82-8،صص.النفيسةالمر6ملاتيوس،-،

؟8هه-99صص.(م8922)شمق:حمص.مط.الس!يحهة.الكنيصةتاتمنالنقيةالطرفة:عيسىالخوري

جوزيف:نهرا.وابوسعاد.مي!سوحبيببمر.؟،88-،مىه!مى.8ع.الكنيسةتار!خلاصةلومند..الفرنسي

خليفةابووماهـلا!فاسووانطوانمرا.وميشالشاهينجعروم:ترجمة،المشرقلهيتاريخهاعبرالسميحية

)بمروت:برنتنغ،ديزاينييسمط.عون.نسيبقدقيق:بدر،جباروديعة:مراجعة.زينةوحسنيعيدورنملي

."72ص.(م2!م"

."5ص."حالنخيسة.الخر!دةايسوذلهرس.-2

.28،ص.،ح.اللهممينةكنيسةيهمد..رستمفى-

،لان!ثقاق.تاررةمسر8.جراسيموساللانقي.؟882-،8،صص.،حطكنيسة.ثار!خلاصةلومند،،لدرنسي.-4

.،73صثا!سخها.عمرلهمسمح!ةولاخرون(.حهمم!كلر.،،2،ص
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+والاسلامل!سمحمةيينطحظري،ل!لالهحلواثرها01،سكند!مةططني،"!صل

:(قسطنطينالامبراطورعهد)في(م337-335):الأولالنفي-

كانحيثهناكوأقامغاليا،امصارمن""تريفمدينةالى)أفناسيوس(نفي

ايضآأكرمهكما،حفاوةبكلاستقبلهالذيالإمبراطورأبن،الشابقسطنطينيقيم

مهمتهإسنادخصومهفحاولالإسكندريةفيأمامكسيمينوس،المدينةاسقف

يفلحوا)"(.لمولكنهم)آريوس(،الىالأسقفية

)أنطونيوس(القديسوكتب)أثناسيوس(،نفيتستنكرالاحتجاجاتفتعالت

تلميذهعنالعفويرجوهمرةمنأكثر)قسطنطين(الىالشيسق"فيالرهبان"أبو

عدديجمعأنيعقللاات()قسطنطينفأجاب،ابرشيتهالىو)عادته()أثناسيوس

فيكان)أثناسيوس(ن)وبريء)دانةعلىالحكماءالمتنورينالأساقفةمنكبير

مشاغبأ)8(.متعجرفأوقحأنظره

مات،(م337)سنةآيار22وفي،فجأة)آريوس(مات(م336)سنةفي

الآريوسينيقوميديةاسقفيدعلىتعميدهبعدنيقوميديةفيالكبير)قسطنطين(

)قسطنطين(ا!برالإبنفحصل:أبنائهبينالإمبراطوريةوأنقسمت)يوسابيوس()9(.

وحصل،ة"تريففي)قامتهوكانتوبريطانيا(،واسبانيا)غاليأالغربعلى()الثاني

)يطاليافياقامتهوكانتوإفريقيا،والليريا)يطالياعلى)قسطنديوس(الأصغرالإبن

خ!صةالخبطي.التا!لجنةص!و،؟.النقيةالطرفة.عيسىالخورياسعمهة82صي!ننيسة.8المر.م!تيوس-8

.78صمصر.لهيالمسيحيةتات

2،صفىص.الأوليدمسكوفيالمجمع،نانطووعر*،ميشالل!رص.،5،2ص.،ح.اللهممينةكنيسةدمد..رستم-2

ن!وميد*لسققوهوال!هوتية!لهساحةعدىلهورهالعبتسالشخصياتاهممن!دوالنيقوميي:يوساب!سفى-

!سهم!لهيصر!ةواسقفنيقوميديةاستقبينتنسيحمثماقلباالدرلهم!ةةلهي12سكندر!(لا!يوس!زممل

الهكارعنطفعسر!سة.لهيلاسكنصري(مسسوزميليا!نطاكي(.)لوتيانوصمحميذمنكاناالإثنيئن!و،لاسم

ا!وساكل(.)يدنرشباسمهيدفىعيو(م328)سنةيووسيشر!دييشفىمنعولهته"وترلسلأ!لهوص(.

ممسكوفيلهمعمعانطولن.وعر*.ميشالل!رمهمه4،هص.يروسيةحيمر.عليهس.صكاكهنظر:شنص!

.25"-2ص!كاص!!و!ه
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الاسلاميوالفكرالمسيحيالفكربينالحضا!سةتال!ملا

وسورياالصغرى)آسياالشرقعلى)الثاني(قسطنسيوسوحصلالليرياأو

.(،)(رصمو

سنةحزيران87ففيينقيا،لمجمعمواليأالثاني)قسطنطين(كان

فيكرسيهإلى"تريف"فيمنفيأكانالذي)أثناسيوس(،أعاد،(م337)

النيرذهنكميفتلم5:المدينةمسيحييالىنفسههووكتب،الإسكندرية

بلادإلىمؤقتأ،الإلهيةالشريعةواعظ)اثناسيوس(،ارسللأجلهالذيالسبب

القرارهذافاتخذ،داهمخطرفيجعلهالدمويينخصومهغضبن!ف.غالية

انتقاممنمأمنفيليكوناليفيهعهدفقد.مكروهلهيحدثلالكي

الى)عادتهقرر،والدي،أوغسطس()قسطنطينمولاناكانوقد...خصومه

نأقبلالأبديةالراحةالىدعاهالعامالناسمصيرولكن،ومحبتكمتقواكم

ياانفسكموتعلمونالإمبراطور.قصدتنفيذواجبيمنفرأيت،رغبتهيتم

.(!)"اليكمعادمتى)أثناسيوس(يستحقهإكرام

.8ج.الروماسدء.رستم؟25-24صص.3ج.طكنيسةتاتجون.لورممر.؟"7ص.النفيسة8سرملاتيوس.-،

نجيياحمد:راجعهابولره.محمد:ترجمةوسقوطها.هم!مانيةالإمبراطوريةاضسلالالوار.:جيبونى.ة72ص

ترجمة:طبيزنطية.الحضار8:ستيفنرنسيمان.؟628ص.،جد.ت(.:م.د).للطباعةالعربيالكتابر!ل.مط،هاشم

الامبراطوريةاحمد:القالهرعبداليوسد.ة26مي.(م،96،)القاهر8:.2طمط.دجاويد.توفيقالعززعبد

.2ج،والكنيسةالدولةرافت.الحميد.عبدة88صصهـ،؟.(م،966)بمروت:،العصريةمط.العكتبة.نطيةالبين

والبحوثللدراساتعينمط.الحميد.عبدرافت:قي!عتووثقديمقرجمةالبيزفطي.المالم:.م.جهسي.؟268ص

علي:داودلهظضل.ة،،ص.8،جالحضار8،قصةول..يورانت،،2ص.(م،997)مصر:،والاجتماعيةلأنسانية

تالض:نعيملهرح.ة238ص.(م8986)الرباط:المعارد.مكتبةمط..الكريمالقر،ن!مورماكماالسميحيةاصول

العرلهني.؟82ص.،ج،(م،978)لهمشق:.دمشقجامعةمط.للصيلاد.ي!ظمنلهقرنحتىعب،رلاشرنمندبم!نطة

.74!ه.ةيه!نزيبطالدولةالباز.طسب

،822صالانشظق.كاتمسر8.جراسيعوسلهلاةقي.،،85مى.8حي!كنيصة.ض!اتخلاصةلومف.ي!فرنسي.-2

ة78صمصر.لهيالمسيحيةض!اثخلاصة،القبطيقلضلجنة.2،6ص.8حسه.ممينةكنيسةلسد..رستم

كاريخها.عبرالمسيحيةو)،خر!ن(.حبيببدر.؟2،9ص.الأولالمسكونيالمجمعلنطوان..وعربميشالابرص.

."74ص
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،والاسلامللسهمحيةبينالحضاريالتلاقحلوانرهاالاسكند!ية5،الثاني+طخصل

إلىووصل،()قسطنسيوسالإمبراطور،عودتطريقفي)أثناسيوس(،التقى

82بعد،حفاوةبكلاستقبلحيث،(م337)سنةالثانيتشرين23فيالإسكندرية

.(1)المنفىفيقضاهاشهرأ

:(م339نيسان،6-م337الثانيتشرين22)ا!أسقفية:المهاماستعادة-

الآريوسيينخصومهدسائسجديدمنعليهثارتعودتهوفور

هجمع5بقراروذكروا،الكنيسةموافقةدونمنرجع)نهفقالواوالملاتيين،

.(8)هلالمنامضصور،

)أثناسيوس(،روايةبحسبالكبير(،)انطونيوسغادر(م338)سنةوفي

،(م338)سنةاواخروفي.الآريوسيةالهرطقةلمحاربةالإسكندريةوجاءصحراءه

فرفض)أثناسيوس(،)قالةيطلبون()يوليوسالباباالىوفدأالآريوسيونأرسل

نيقوميديةأسقف)يوسابيوس(القسطنطينيةكرسيأرتقىقدوكان.طلبهمالبابا

)قالةواعلنوا(م339)سنةانطاكيةفيمجمعأمناصروهفعقدللأريوسية،الموالي

الذيالكبادوكي()غريغوريوسهوالإسكندريةعلىأسقفأوعينوا،()أثناسيوس

الباباالىروماالىولجأ)أثناسيوس(فهربالجنود،منبثلةمحاطآالمدينةدخل

)فى(.الثانينفيهوكان)يوليوس(.

.56صمصر.حضار8مراد..كامل؟457صالسصيص.الفكرتاونولاخرون(.سليمكهـرلس.بسترس-،

الغديس.حمويصبحيلهيسوعي.ة887-885صص.8ج.الكنيسةخل!اتخلاصةلومند.،الفرنسي-2

؟457عىي!صهحي.الفكرخي!اتولاخرون(.سليمكيرلسبس!رس.؟88صالاسكندري.اثناسيوس

الأودالس!كونيالمجمع.انطوانوعر*.ميشالابرص،ة2،6ص.،ج.اللهمدينةكنيسةاسد،.رستم

،22صصالانشقاقى.تا!لهخ.مسرةجراسيموس.اللاذقي؟88-87صمى.النفيسة،لصر8ملاتهوهـ!ه-3

لجنةة56صمصر.حضار8مرا!.كاملصمه،ة.منقيةالطرلهة.عيسىالخورياسعدهة،2فى-

المسهح!ةولاخرون(،حبمملأيمو.،78مصر.صممصهحيةكاريخخلاصةلهقبطي.لهتلررلهخ

."74!اثاريخها.عبر
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الاسلاصوالنكرللسهمصالنكريينالحضا!لهةال!يلا

حماية)في(م346الأولتشرين2،-م339نيسان86):الثانيالنفي-

:(قسطنديوسالإمبراطور

البابافبرأه،رومانيسينودس)"(أمامنفسهعنبالدفاعد)أثناسيوس(سمح

فيالمسيحيالغربلتثبيتمناسبةرومافي)اثناسيوس(اقامةوكانت)يوليوس(.

وقد،مصريانراهبانرافقهقدوكان،الشرقيةالرهبانيةعلىوتعريفهنيقيا،ايمان

علىالغربفيهايتعرفالتيالأولىالمرةكانتانها"جونيمس(للكا

و)أنطونيوس()فى(.)باخوميوس()5(

اللفةلهيتعني)سينوسى(.ع!يهاق!طيوالتيالمين!ة.لهمجامعمنالعديهالس!يحيةطكنيسةمقدتسمنوسى:-،

النظامفيالمعنىمعينسجم!التمسم!هنالكنوالكواكي.والتمرالشسىمعلىالمن!8الأجساماجتماعالسرياندة

الجامك!؟معوالمطارنةالأساقفةاجتماعثمومن.والمطارنةالأساقخةمع،لمؤمنساجتماع،لي!شيرمنيالكنسي

ياتيا!رثوذكسهة:الكنانسكل(سدونيس)وإعطتج!ابمعنىالجديد:العهدلهيشدلهة.معاني،لسطلحولهن!

عن!ياتي!حكلطبطوسك؟ووازونالنيني!ساقفةمنمجموعةيعنيلهنياله!سكي(.)السينوسىبمصط!ح

بدعوتهيقوم.الكهنةمنمجلسعنعبار8هوالذي.(الأبرش)السينوس!بمصطلحالكالهوليكية:الكنيسة

يدعىالأساقفةمنمجلسهوالذي،(الأساقفة)سينودسلههوالمامةطكنيسهمستوىطماملىالأسع!ة-

الكنيسة.لشؤون!اركهعفسبالؤاند8

طتلي.ة28صه.(م،994)بغم!د:..طم.د،لعشرق.فيالبطوسكيةالعؤسسةمماننورول:لهلي.!نظر،للتفص!

مط.طسكونثة.مميمع،ليمدخلانطوانى:وعر*.مهمثطلامرص.،676صلهجامع.طسيطيولس.يلخوري

.275ص.ممسيصلايمانمععمصوي.صيصلهيسوعي.فىا6ص،(8996")يوومهولسية.،لمكتبة

لهرهبانئللحيةلأللطمشى)ياخوم(.ل)ياخوميوس(ينبا":(م348-292ر2)موياخوميىس7نلأ-2

كاناوالمههان!صوطههة.فيولد.(م323)سنةمصرد!عصلهيلساولشىلهشركة(.)بي*سميلنالهسثتركة.

)مكسيميانوس(معحروبهلهي)قسطنط!(بجيش(م3،3)سنةمحنميةسلكلهيشبا*لهيانخرط.وثنيين

الرهلأنية.سارسةالطلموترله.نفسهلهكرمى)باخومسس(همر.(م30فى-2!م)

.الشماس؟،32صاللوز+ىالتاهـفى.ب!ديوسة809ص.الكنيسةلها!*لريعةطيلهسء!لج.كمبي!نظر:شفصيل

يوحنا.مطالخميسش.اخهارلهيالثم!نالكنز:مكسيموس.مظلوم1،58القههة.صلهكنمسةكاد*.منسيان!ور

الهرام..طد!اني1526صالرههان،يستان.ة!طمشلهكنمسةسهة72ص.3مج.(م8!69)يووت:.2طلهنعلر.

يق!قع.حمخرنسمة:عننقد.هص!نكملهد*مورسى:صرش.؟.!صصنسكيلى-محمدةلهيسنيهلهعهمث!ة

.4صفى.2ح.(م،966)مصر:مععهد.منضوريتمط.سسوص،

انطوك.ومر*.مهمثطليهرمهمر،.98-457صصلهس!هحي.سكر*!اثولاخرون(.س!همكسلس!مه!ر!سي-3

.،75-874صمىلهديخها.عبرلهصهحهةولاخرون(.ي!ه!طر.(22،ىملأررسسكونيممهمع
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+والاسلامل!سيحيةبنمحضاري،لتلاثحلواثرها+الاسكنمرية8الثاني+لهفصل

الذي)تسطنديوس(الإمبراطورإلىميلان-ميلانوالى)اثناسيوس(ودعي

الفريقينلأساقفةعاماجتماعلعقد)قسطنسيوس(اخيهلدىيسعىكان

مدينةآخروهي،سرديقيةرأىثمغالياالىسافر(م343)سنةوفي؟المتخاصمين

الإمبراطورجمعحيث،اليونانشماليتراقيةفيالغربيةالإمبراطوريةفي

.(""الإسكندريةإلىبعودتهوطالب)أثناسيوس(برأمجمعأ،)قسطنديوس(

سنةفيولكن.الطلبهذارفضالشرقفي)قسطنسيوس(الإمبراطورأنبيد

في)أثناسيوس(كرسيأحد!قدكانالذي)غريغوريوس(المطرانتوفي،(م345)

)اثناسيوس(اعالةعلى)قسطنسيوس(الإمبراطوروانق،وجيزةبفترةذلكوبعد،الإسكندرية

."8ز(م346الأولتشرين2،)في،سنواتسبعغياببعدالإسكندريةإلىفرجع،المنفىمن

:(م356-346)الذهبيةالعشرالسنوات-

منهمبعضأفعينالملاتيين،مصالحةعلىوعملالنصر،بهتافاتشعبهاستقبله

هذهوفي.شعبهبينالمسيحيةالحياةلتوطيد،أساقفةأيضأالرهبانبعضعينكما،اساقفة

)فى(.الآريوسيين،علىالرددفاع5بينهاوهنكتبهبعض)اثناسيوس(ألفالعشرالسنوات

الغربفي)قسطنديوس(الإمبراطورتوفي(م350)سنةالثانيكانونوفي

(م350)أيالسنةنفسفيثمسندأ.فيه)أثناسيوس(ففقد.عسكريانقلابفي

على()أثناسيوسخصومفعمل)ليبيريوس(،الباباوخلفه،()يوليوسالباباتوفي

.(4)عليهالجديدالبابااستمالة

رسثم.؟،92-،98صص،8ح.الكنيسةثاتخلاصةلومن!.الفرنسي195-!9صص.النفيسةالمر8.ملات!وس-،

،حمويصهصال!سوعي.(،!ص.النقيةالطرلهةع!سى.لهخورياسعد.ة289ص.،حالد.مميت!كنيسةاسد.

."5صالاسكنمري.يلناسيوماالقممس

.58-فى7صصمصر.حضار8مرا+..كاملة24ص.الانشقاقلهاتمسر8.جراسيموسطلاذقي.-2

طمسهحي.اسنمعجم.حمويسصطهـسوعي.،،،5صلهر!خها.عهرالمسهحيةولاخرون(.حبمم!كلر.-3

.229صلالأول.الس!كونيسهمعينطواتومر8.مهمثطلي!رص.(87ص

.4!مصممسعص.الن!رة!اقولاخرون(.م!سك!لس!سترس؟284-22صفىمى.8حسه.ممينةكنيسه.!رست!-4
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اممملاميوالنكرللسيصي!فكربنالحضاريةالضلات

)أثناسيوس(.علىوحكمميلان-ميلانونيمجمعإلتأم(م355)سنةوفي

الىيسعىكانالإمبراطورولكنقسطنسيوس،.الى"الدفاع)اثناسيوس(فكتب

.!")عليهالشعباثارة

)حدىفيالأعيادباحديحتفل)أثناسيوس(كانفيما(م356شباط8)وفي

بيد،عليهالقبضلإلقاءالكنيسةالجنودمنفريقأقتحم،الإسكندريةكنائسأكبر

.(8)رصمصحراءأديرةاحدالىالهربفيأفلحأنه

(م362-356)الثالثالنفي-

الىالكنائسكلبتسليم)قسطنسيوس(الإمبراطورأمرالإسكندريةفي

يكنولم)انناسيوس(.طويلأتحملانعنالملكيةرسائلهفيواعتذرالآريوسيين،

)اثناسيوس()9(.يساند.كانالذي)قسطنديوس(أخيهلذكرىاحترامأالاذلك

وبخله،بغناهمشهورآريوسيالىالإسكندريةفيالأسقفيالكرسيوسلم

شعبفاحتمل،(م357سنةشباط24)فينصبالذياللكبادوكي(،)جاورجيوس

الأسقفعلى(م358سنةآب29)فيثارأنالى،الطغيانمنشهرأ(،8)الإسكندرية

كانون8)فيالسجنفيألقيأنلبثمارجع،ولما.الهربعلىأرغمالذيالدخيل

،(م368سنةالثانيتشرين3)في)قسطنسيوس(الأمبراطورماتولما.(م36،سنةالأول

.(4)(م36،سنةالأولكانون23)فيوقتلسجنههن)جاورجيوس(ا!ةسقفأخرج

.59صمصر.حضار8مرلى.كاملى،8صمهلهنق!ة.ططرفةممصى.مخوري!عس-،

لاسكندرىأئناسيوسالقسس.حمويصبحيسسوعي.1876مىكا!سخها.عبرل!صيحيةولاخرونى(.حسبدره-2

.79-78صصمصر.لهيممسهحيةتاتخلاصةشطي.متاتلجت!(23مى

مفكرثاتولاخرون(.م!سكيرلسبسلارسى.ة22ص!صكندرىل!نلسيوسمقديسصوىسصطهصوعي.-3

.225ص.،حمله.ممممةكنيسة!سرستمة.59صلهعسهص.

ص.،ح.الكنيسةثاتخلأصةلومنسلهفرنسي.،،26-،25صص!ض!قافى.تاتمسركلسوم!سلرجلهلانعي.!

حضار8مراد.كامل،26-5ءصصلاسكندري.!نلس!صلهقد!سحموكلرصمحيسسوعي.1897-896ص

فى.9صمصر.
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.والاسلامسسيحيةبينالحضاريالثلاقحلواثرهاالاسكن!رية5.الثاني"الفصل

الأساقفةكلالجاحد،يوليانوس5المدعو()يوليانوسالجديدالإمبراطورفأعاد

.(")الإسكندريةالى)اثناسيوس(رجعوهكذا،كراسيهمالىالمنفيين

:(م362الأولتشرين-)شباطالأسقفيةالمهاماستعادة-

سوىيحضرهلممصالحةمجمع)أثناسيوس(عقد(م362)سنةربيعفي

وقبل،اللاهوتيةالتعابيرفيالالتباسات)زالةعلىعملولكنهاسقفأ(،25)

غيرتعبيرأنيقيا،عقيدةعلىالحفاظمع،البعضيستعملاننفسه)أثناسيوس(

)أثناسيوس(فعمل.فهمهأسيءوالذيفيهالمختلفنيقيامجمعأدخلهالذيالتعبير

بنفيوأمريوليانوس،فاغتاظ.المسيحيةنشروعلىالكنيسةالىالسلام)عادةعلى

مجرده)نها:قائلهمطمأنهم،رعيتهيودع)أثناسيوس(كانوفيما)أثناسيوس(،

.(8)"أعيرستمرسوفتقلقوا،لا،خفيفةسحابة

الإمبراطورعهد)في(م363-362)هصر:صحراءفيالرابعالنفي-

الجاحد(:يوليانوس

ديروزارمصر،صحراءفيالرهبانبين)أثناسيوس(اختبأأخرىمرة

)يوليانوس(،الإمبراطورتوفي،(م363حزيران26)وفي.()باخوميوسالقديس

)أثناسيوس(ودعاالدينيةالحريةمنحانلبثفمامسيحيأ،وكان)جوفيانوس(فخلفه

أنطاكيةالى)أثناسيوس(فذهب.الأقدسالثالوثسرلهليفسراليهالمجيإلى

منيطلبآريوسيوفدحضرنفسهالوقتوفينيقيا.لإيمانعرضأوكتب

-2!صص.،ج.الكنيسةخس!اثخلاصةلومند..الفرنسي؟93-92صص.النفيسةاسر8ملاتيوس.-،

ثا!سخها.ععرالسميحيةولاخرون(.حبييبمر.ة،08ص.النقيةالطرلهة.عيسىالخورياسعد.ة20،

."76-875صص

لومنده.طفرنسي:،26ص.يلأنشقاققاتمسر8.جراسيموس،اللاةقي؟94-93صمى.النفيسةالمحر6.ملاتيوس-2

صيلاسكنمري.اثناسيوسالقميس.حمويصبحي.اليسوعي؟208-207صص.8ج.الكنيسةقاتخلاصة

صمصر.8حضارمراد..كامل:349ص.السميحيالفكرتاتولاخررن(.سليمكيرلس،بسترس؟27-26ص

.،78صثا!لهخها.عهرلهسممحهةولاخرون(.حايبكلر،ة60-59ص
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لاسلاميوشرللسمحيمدكرفيهم!ضهلال!لا

وعاد.،أثناسيوسعندكم5:فاجابهمالإسكندهمككا،علىأسقفتعيينالأمبراطور

.(")(م364)سنةشباطفيكرسيهالى)أثناسيوس(

:(م365الأولتشرين5-364)شباطالأسقفيةالمهام8استعاد-

فخلفه،فجأة)جوفانيوس(توفي،(م364سنةشباط،6)في

وفي4نيقاويمسيحيضابطوهوفالنتيانوس،الغربفيامبراطوران:

أمر(م365سنةآيار5)وفيالآريوسي.فالنتينوسشقيقهالشرو

)قسطنسيوس(.نفاهمقدكانالذينا!أساقفةكلبنفي)فالنتينوس(

فيولكن.الإسكندريةضواحيفيداختبأ.يقاومأن)أثناسيوس(فحاول

علىبالحفاظالمؤمنينتوسلاتمنوبالرغم(م365سنةالأولتشرين5)

.(8)بنفيهالإمبراطورمنامرصدرأسقفهم،

)في(م366الثانيكانون3،-م365الأولتشرين5):الخامسالنفي-

:(فالنتينوسالإمبراطورعهد

الضغطالىعادواالإسكندريةمؤمنيولكنالصحراء،الى)أثناسيوس(ذهب

ب!عادتهفامر،الشعبتمرد)فالنينوس(فخاف.برجوعهمطالبينالإمبراطور،على

)فى(.منفاهمن

اثناسيوصالت!س.حمويصبص.اليسوعي،82ه-206صص.،عالكنهسة.كاتخلاصةلوت.،لفرنسي.-،

ولأخرون(.حبيم!بصر،(24،-2.هصمي.،حالد.صمةكنيسهيس!،رستم،29-27صصلأسكندركلر

."79صثا!مخها.عبرالمسهحية

146صهلهمسيحي.الهكرثاتولاخرون(.سلهمكىدديس!رس.،96-95صصمنفهـسة.سر8.سو!تالم-2

.6صهمصر.حضار8مرا..كاملى(245-244صص.8حسه.ممينةكنيسة.!رستم

.الانشقاقثاورفىمسر8.جراسيوسطلاذقي!ا28،-208صص.،حطكنيسه.ثاتخلاصةالنرنسي.لوت!-3

القهميسحموىصهص.اليسوعي،79مصر،فيلهمصيعيةتاتخلاصةطقبطي.مطتلجنة1826ص

مرادهكامد،،!2-879صصنرسخها.عهرلهمسيحهةولاخرلهن(.!هسبمر.،29ص!كنمرىالناحيص

.6صهمصر.حخملر8
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2سلام+وطسهحيةفيلهحفريح!هلوالرها+7سكنمرية8ملأني+لهفصل

:(م373آيار2-م366شباط،)والموتالأسقفيةالمهام)ستعادة-

فيفكتب.النسبيالهدوءمنسنواتسبع)اثناسيوس(عرتالأخيرالنفيهذابعد

في)داماسيوس(الباباانتخب(م366)سنةوفيفقد.لكنهللمزامير،تفسيرآالفترةهذه

.(")ميلان-ميلانوأسقف)أوكسانسيوس(علىللحكممباشرةفتدخلروما

معأللسعي،قيصريةأسقفو)باسيليوس()أثناسيوس(بينمراسلةوجرت

.(8)والغربالشرقبينالوحدةالى

العمرمنلهوكان)أثناسيوس(،توفي،(م373سنةآيار3-2)ليلةوفي

اعتبرواالذينالأولالأساقفةمنوكان.المنفىفيسنة(87)منهاقضىسنة.(77)

دعتهذلكعنفضلا،الإيمانعنالدفا،سبيلفييستشهدوالمولو،قديسين

طويلةسنواتالأرثوذكسيا"يمانحفظاجلمنلجهاده،بالرسولي،،الكنيسة

القديسيدمنالرهبنةزييرتديباباأول)أثناسيوس(وكانسنة(ة45)قاربت

)فى(.والأساقفةالبطاركةلكلزيأوجعله)أنطونيوس(،

مؤلفاته:-

بمهماتهشسكأ،الصعوباتمجابهةعلىوتادرأحاد،ذكاءذابارعأ،خطيبأ)أثناسيوس(كان

.(5)الاطلاعواسع،الحجةقويالتفكيرواضحمحامبأكان،أظفارهنعومةمنذكهنوتهفيونظيفأ،الكنسية

حبهم!*ر.؟80،ص.النقيةالطرلهة.عيسىالخور!اسعد.ة250-249صص.،ح.اللهمدينةكنيسةاسد.رستم-،

.879مىتا!يخها.عبرالمسيحيةو)،خرون(،

.،ج.اللهمدينهكنيسةاسد..رستمة30-29صصالاسكنمري!اثناسيوسالفيسححو!.صبحيال!سوعي.-2

.46،مىاسسبحي.الخكرىف!اث.(و)،خرونىسليمكمرولس.بسترسة25صه

،ل!ةتي.48،5ص.،ح.النفيسةلهخريتاشونررس.،2،،مي،8حلهكنيسة،ثارر*خ!صةلومند،الخرفسي.-3

(352ص.2حال!عقوبي.القبطيالسنكسارمخطوطدينيه،باسى،ة،26صا!فشقاق.ثاريخمسر6.سوم!سارج

(68-6صهصمصر.6حضارمرادء.كاملا"ـه-"7ماصلهمسيص.ا!مانمعجم.حمويصبص.اليسوعي

ا!رص.43ء5-364صص.2ح!الدينيالفكرل!سنة..عوقنواتي،لوش!غردء.ة،48ص.،ج.الروماسد..رستم

.238ص،ا!ولمسمكونيالمجمع.انطوان.وعربميشال

،لمسيص.الفكرتارر*ولاخرون(.سليمكيرلس.بسترس:،48-847صص.8حلهروم.اسد..رستم-4

.47ه!6"صص
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الاسلاميوالفكرالهسيص،لخكريينمة،لحضا،لعملات

الصعيدعلىبجديديأتولم،علميمنهجذالاهوتيأ)أثناسيوس(يكنلم

معيبقىلكنه،جديدةمصطلحاتيخترعلمأتكماتيار،أييطورولمالنظى،

ألمعهموربما،الكنيسةتاريخفيالعقائدييناللاهوتيينأعظممنواحدأكله،ذلك

وذلك،بطابعهانطبعالذيالميلاديالرابعالقرنفياي،بالذاتالمرحلةتلكفي

لأاريوس(وآراءفكرفيالمستترةالهلنةضدالتقليديالإيمانعندفاعهعنناتج

اليوناني،الفكرمنومفاهيمصورأكتاباتهاغلبفي)أثناسيوس(يستخدم؟ومؤيديه

مسيحي.بمضمونيملأهاولكنه

بهيقبللاالذي،العقلتجاهالإيمانأولويةعلى)أثناسيوس(يؤكدكما

علىقادرغيرالعقلأنمقتنعلأنه،الماورائيأي،"الميتافيزيقيالحقلفيكخيار

توصف؟لاالتيالإلهيةالطبيعةمعرفةاذأيستطيعفكيفوبالتالي،طبيعتهمعرفة

.(")الكنيسةعقيدةليشرح،الفلسفةاستعمالمن)أثناسيوس(يمنعلموهذا

و،في،الوثنيينضد5:وعقائديةدفاعيةمنهاكثيرةمؤلفات)أثناسيوس(ترك

نزاعية:-تاريخيةومنهاالتجسد"؟و،فيالآريوسيين،"ضدواللوغس،،تجسد

،،هروبهعنالدفاع5،،كونستانوسالإمبراطورالىو،الدفاع،،الآريوسيينتاريخ"

تفسيرحولمركلينوسالىرسالته5:تفسيريةومنهاالآريوسيين،؟ضدو،الدفاع

و،تعليقالأناشيد،،ونشيدالجامعةسفريعلىو،تعليقعليها،وتعليقهالمزامير،

و،فيالكبير"انطونيوسالقديس"حياةنسكية:وغيرها؟"التكوينسفرعلى

غير،رسميةأغلبها،متنوعةورسائل،ةو،عظات،،النسكفيو،مقالاتالبتولية،،

و،الىالأنطاكيين،والى5:المجمعيةوالرسائلالفصحيةالرسائلمثلشخصية

دوريتين:ورسالتين،ةالأفارقةالأساقفةو،الى،الايمانحوليوفيانوسالإمبراطور

ورسائلة(م357)سنةوليبيامصرأساقفةوإلى،(م339)سنةالعالمأساقفةالى

.827-،26صصلأنشقاق.لهاهـفىمسركلجرلسيوصاللانعي.-،
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.والاسلاملمسيحيةبينالحضاريالثلاقحلواثرهاالاسكند!مة88،لثاني"لهفصل

الىو،رسالةأبيكتيتوس،،الىو،رسالة،،القدسالروححول5:نزاعيةعقاندية

مجمعمراسيمبخصوصو،رسالة،،مكسيموسالفيلسوفالىو،رسالةأدلفيوس،

ريمينيمجمعيحولو،رسالة)ديونيسيوس"(،احكامحولو،رسالةنيقيا،،

.(")الرمبان،الىو،رسالةروفيانوس،،الىو،رسالةوسلوقيا،،

:(م3،8)سنة:الكلمةتجسدوفيالوثنيينعلىالردخطاب-8

وكان،(م3،8)سنةالىيرجعفهو.الآريوسيةالىاشارةايالكتابهذافينجدلا

يتضمن)الكسندروس(.أسقفهسرامينبعديكنولمسنة(،23)العمرمند)أنناسيوس(

صحةالكاتبفيهيثبت،الوثنيينب!زاءالمسيحيةعندفاعهو:الأدلالقسم:قسمينالكتاب

بالتجسدالإيمانيوضح:الثانيوالقسم.الآلهةوتعددالأصنامعبادةوبطلانالإلهيالتوحيد

ويوحدهالإنسانويؤله،الخطيئةويبطلاللهمعرفةليعيداللهكلمةتجسدفقد:منهوالهدف

يتجسدالكلمةالفداء.الىيهدففالتجسدالخلود.ويمنحه،القدسا!وحبمومبةبالله

كلامالىجيدأالاستماعيمكنلاةاللهصورةعلىخلقفالإنسان،أصلهالىالإنسانليعيد

الموتغلبلقد؟الإنسانرغبةموضوعهوالذيباللهشبيهأوجعله،القلبتنقيببدونالله

.(8)ممدودتانوذراعاهالصليبعلىماتالذيالمخلصبنعمة

و)آخرون(.س!يمكيرلس.بسترس.232-23،صصالأودالسمكونيالمجمعينطوان.وعر*،ميشالابرص.-،

،لآهـسوسيين(،)فم!ال!سعحللالوهيةله!ثطلهةاثناسيوس:.الرسولي؟474-468صصالسعيحي،الفكرتال!

:8)القامر.ل!طباعةكماليوس!دارمط.سيه!ئم!يعبدونصحييلسيدعبدكاملصمونيلميونانية:عنعربها

-32صصلاسكندري.اثناسيوسالقميس.حمويصبص،ليسوعي،ومئالثةةوالئانيةالأولياسقالة،(م،9ـه4

ل!قبطيالسنكسارمخطوط!شيه..باسيه؟،ـه-،7صمى،المسيحيلأيمانمعجم،حمويصبص،اليسوعي؟47

ولأخررن(.حبييبدر.؟79صم!ر،فيطمصيحيةكاىخلاصة.القبطيالتاررلجنة؟352مى.2ج،اليعقوبي

اسد..رستمة،87-هـ،5صص.،ح.النفيسةالخريدةورس.ايسؤ،882-878صصتا!يخها.عبرالمسيحية

8.حضامراد.كاملىة894مىمب!نكلط.الامبر!ريةاحمدهالقامرعهداليوسف،،.8-847صمى.،جاررم!

.365-363صص.2ح،لميني.طفكر!سخة..حوقنواثي.لوشغرلهيه.؟6فى-53صصمصر.

تلىوألخرون(.سديمكيىدسيس!رهـء،37-34صص7سكنمر!.لهـندسيوسالفيس.حمويصبصميسوكل.-2

.235-232مىصالأودلهمسكونيسجمعلنطولن.وعر*.مهمث!دبرمى!.62-.6،ىممىطمسيص.لهنكر
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7سلاميوالنكرالهسيحيالفكربينالحضاهـءالمملات

:(م373الى328سنة)هنالعيد:رسانل-2

برسالةالمؤمنينالىيبعثالظهور،عيدبعدحالأ،الإسكندريةأسقفكان

عنفيهيعلنرعوي)رشادوهي.،الفصح"رسالةأوالعيد""رسالةتدعى،رسمية

منكثيرأتستوحيالرسائلهذه.وختامهالصيامبدءوعن(")الفصحعيدتاريخ

دقيقبتاريختسمحلأنها،التاريخيةالناحيةمنا!أهميةبالغةوهي،المقدسالكتاب

والرسالة.والملاتيينالآريوسيينمنتحذيراتفيهاونجد)افناسيوس(.حياةلأحداث

لأسفاركاملةلائحةعلىتحتوي(م367)سنةالىترجعالتيوالثلاثونالتاسعة

مقاطعالرسائلهذهمنحفظ.قانونيةأنهاعلىبهاالمعترفالمقدسالكتاب

.(8)سريانيةترجمةفيرسالة(83)ويونانية

:(م340أو339)سنةالأساقفةالىعاهةرسالة-3

الكبادوكي()غريغوريوسوعين)أثناسيوس()يوسابيوس(جماعةأقالأنبعد

الأساقفةلجميع)اثناسيوس(كتب،الحبيشبحمايةكرسيهواحتلالإسكندريةعلىاسقفأ

وقعتالتيالشنيعةالأمورعلىواحتجنفسيعنأدافعأنيجب5:نفسهعنيدافع

وقتهذابالثار؟تنادونألا؟تحتملونهفهل،تعسفيبامرخلففجأةجاءكمإنضحيتها...

.(ىف)،!شانكلاكلالىالراهنالشرفسيمتدصمتموان،ثورتكم

ةيني!بسلالهي)فصحا(الآراميةوبحسم!الهاسك(.طصبعينيةاليونانيةفياما.(حس)فالعبريةلي:النصحعهد-،

العيدهذاويتضمنمصر.منبالتحررالعبرانيينيذكرطذ!علىيدلالفصحن!هالأساسهناى!عوالجميد.والعهه

عيتدكر،لتيلهكلنمراتلهيالكبرىالثلاثالأعيادضمنرودلالهفصحميمانذلكعنلهضلأالمعب!.طىالحج

عيدالفي!حعيدالمسيحيونويعتبرمصر.منيالخرىايخ!اووتهط.عينهالزمنلهي*!حتفلالنيالفصح

كله.لهعالمخلاصاجلمنماتالني.للنصارى،لحقيقيالاله!عتبرطني(حع!سلا)سرقيامته

بولمىلهخوريالننالي.ة(22:،5)،(8:،2).طخرىسفر؟(،7-2:84)فىحزقيدسفرطشسلهكتابفظر:ل!تفصيل

لهسامراني،ة355-فى54صص.السميحيايبنمعجمحموىصبحيالهسوعي.؟9فى5-92!صص.مجامعلهمحيط

.2فى-8صفىصلهصح.كلمةلصلمرمرجي.لهمومنكي.؟87صمعراق.لهيلهبنرالهياللنو!!نس!ريهيم.

.46فى-462مىصطصهحي.الفكرثار*ولاخرون(.سليمكم!لعىيسترس.-2

.46صفىممصيحي.مفكركاتو"اخرون(.سليمكسدى.بسترس-3
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.والاسلامل!سيحيةبينالحضاريسلاقحلواثرها+الاسكنمرية8،لثاني+طفصل

:(م35،/350)سنةنيقيا:قراراتفيرسالة-4

ايمانقانوننيقيا:هجمعوثائقتضملأنها،الأهميةبالفةالرسالةهذه

)اثناسيوس(يبرر.قبلتالتيالمعدلةوالصيغة،قيصريةاسقف)يوسابيوس(

بمامعناهاويوضح،المقدسالكتابفيتردلاالتي(ة!ملم!7ء،ه!)لفظةاستعمال

.(")المقدسالكتابيطابق

:(م355أو354)سنة)دراكونتيوس(:الىرسالة-5

الشعبأختارهرموبوليس.بلدةفيالأسقفيالأسقفيالكرسيشغوربعد

خطر،فيالكنيسةولكن.فرفض)دراكونتيوس(الراهبأسقفآوا!يروس

يضعأنمنهطالبأ)أثناسيوس(اليهفكتبالإيمانفيمثالهوو)دراكونتيوس(

.(8)الكنيسةخدمةفيترددبدوننفسه

:(م356)سنةمصرأساقفةالىرسالة-6

الكنيسةحوصرت)قسطنسيوس(.الإمبراطورعهدفي،(م356شباط8)في

صحراءفيوأختبأ)أثناسيوس(فهرب.واقتحمت)أثناسيوس(فيهايحتفلكانالتي

فيويثبتهمالآريوسيةالبدعةمنيحذرهموليبيامصرأساقفةالىوكتبمصر.

.(ىف)ايقينايمان

)أنطونيوس(:القديسحياة-7

سيرةليستوهي.الأهميةبالغةرهبانيةوثيقة)أنطونيوس(القديسحياة

،،الشرقخارجالقاطنين"الرهبانلتثقيفروحيكتابأولأهيمابقدرالقديس

المععع.انطونوعر*.مهمثطل!رمىهـ؟63صلهمسيحي.الدكركاتو)،خررن(.سليمكيرد!.بسترس-،

،لمظلةيووسي!(.)ضدالسصمحالحوههةطشطلركسيوس؟.الرسولي؟2فى6-2فى5صصد!االس!كوني

ينظر:االحوهر،في*!ل+الساويوتعنيياليرنانية.مووسيوس،+اوكلمةاضالهة).38-37صص.ي!ولى

.،66ص.لو!الهكونيالمبععينطوقوعرله!ميشلاابرص.

.464-463صصمصيحي.شرثر*ولأخرون(.س!همىد!مكبسترص.-2

.4*صلهصيحي.سنكرثلىولاخرون(،سلمكمرولس.بسترس-3
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الاسلاميوالنكرلثسيحيالفكربينالحضاريةالمملات

هذه)أنطونيوس(.حياةتوضحهووتقشفزهدحياةبرنامجانها.الغربفياي

وسعي،للذاتمستمروتجاوزعمقأفاكثرأكثرارتداداتسلسلةهيالحياة

الصلاةالى،المقدسبالكتابالدائموالتأملاليدويالعملخلالمن،للوصول

وتيقظ،للذاتالتنبهمو)أنطونيوس(بهاتصفالذيالأساسيفالزهد.المتصلة

للسيطرةالجهادتتضمنالمستمرة)أنطونيوس(وصلاة.اللهنظرتحتالضمير

ومشاركةالجهادلهذارمزإلاالشياطينضدصراعهوماالشر.قوىكلعلى

هوالراهبأرتدادان.الشيطانعلىللتغلبالبريةالىالروحقادهالذي)المسيح(

الإنساتفطبيعة.الوحوشعلىالسيطرةاليهاترمزالتي،الفردوسحياةالىعودة

علىساعةكلفيبالسهر)أنطونيوس(ويوصي.صالحةوهيالخالقعملهي

الضمير.وفحصالحياةمراجعةالرمبانيالتقليدفيادخلالذيوهوحياتنا.اعمال

يكونفمعهما،النفسيملأناللذانوالشجاعةالفرحهيالنعمةحضوروعلامة

.(")الأباللهوقدرةفرحناهوالذيالرب

:(م358-م356)سنةالآريوسيينعلىللردخطاباتثلاثة-8

الثالثنفيهأثناءفي)أثناسيوس(كتبهالاهوتيةمقالاتهيالخطاباتهذه

الخطابففي.تأليفهمنليسرابعخطاباليهااضيفوقدمصر.صحراءفي

"اريوس(كتابمنمقاطعويذكرعنه.ويدافعنيقيامجمعايمانيفسرالأول

النصوصيناقشوالثالثالثانيالخطابينوفيخطأها.ويبين(*)"المأدبة-"الوليمة

للف!رتاريخولاخرون(.سليمكيرلس.بسترس؟352ص.2ح.اليعقوبيالقبطيطصنكصرمخطوط.!نط.باسيه-،

طحصيحي.لايمانمعجم.حمويصبحيي!يسوعي،؟53صمصر.حضارةمراوو،كاملة466-464صصالمسيص.

.،94ص،البيزنطيةلأمهراطوريةاحمد،قلرعبد!لهيوس!؟،48ص.،ج!صرم.!،رستمة،8-78صص

)الهتات)الولهرآ(ايضاقعنيوالتيلأسكندري(.لاريوسمؤلفاتمن:(!عام!)هاثاليا-المالبة-الوليمةكتا*-2

ت(الرسوليمظسناثناسيوسمنمختبعىمنهاوجزء.-ال!وغس-لامكلمة(لآرانهملخصثمكلالجيد(.

.الثالوثلهيأرانهضمنماوتدوالشعر،النلربينيجمع)سلوباهذاكتابهفيامم!كندري("!موسثعمديلاررسيين.

-ملموسأ.رواجأالأوساطيعنىلهيلهراجتنفسهح!سوبطها
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،والاسلامالهسيحيةبينالحضاري،لتلاقحلواثرهاالاسكنمرية5.اللاني+مفصل

بحسبويفسرها،وأفكارهمآراءهملدعمالآريوسيونبهايستشهدالتيالكتابية

الفكرةعنأيضأتعبرالتيالتاليةالجملةفييلخصلاهوته)ن.القويمالإيمان

فالتجسد.،الإنسانليؤلهاللهكلمةتجسد5:اليونانيينالآباءلاهوتفيالرئيسة

.(")الإنسانيؤلهأنيمكنهفكيفمخلوقأاللهكلمةكانواذا،والتألهالفداءالىيهدف

:(م357)سنةالآويوسيينعلىالرددفاع-9

معبالخلافالمتعلقةالوثائقكلالكتابهذافي)أثناسيوس(يجمع

شخصيدفاعهيالمجموعةهذهاناذ،خصومهوثائقيوردلاولكنهالآريوسيين،

.(8)آرائهوعننفسهعن

:(م357)سنة)قسطنسيوس(الىالدفاع-80

قد)قسطنسيوس(الإمبراطورالىمباشرةموجهانهالمفترضالمقالهذا

انشائهومنالهادئاسلوبهمنيبدوكمامصر،صحراءفي)أثناسيوس(أكمله

الىالدفاعهذاارسلوقد.ووداعةبحزمنفسه)أثناسيوس(يبرروفيهبه.المعتنى

.(9)الإسكندريةفيكرسيهاحتلالذيالكبادوكي(،)غريغوريوس،الدخيلالأسقف

:(م357)سنة:هربهعنالدفاع-8،

.(5)الإسكندريةمنهربهعنليدافعمصر،صحراءفيايضأالمقالهذا)أثناسيوس(كتب

للالوهية6اش!هاداثناسيوس.،الرسولية50-46صصالأ!يوسية.حيدر.عليهمىيي.كاكهينظر:،للتف!ميل

كنيسةاص.ررستم.ة،44ص.القبطيةالكنيسةكات.منسييوحنا.سالشطة،6-9صيولى.ةلظملا،حي!سلا

جرجس.حنا.الخضري؟286ص.2ج.الدينيالنكرفلسخة..حوقنواتي.لويسغرديه.ة895ص.،ج.اللهمدينة

الحرية..مط.والبدعالكالوليكيةالكنيسة:انطوانوعبي!.جورح.رحمة؟56ص.الشرقيةالسميحيةتاريخ

.825-"23ص!ه.2ح.(م2مه4:)بيروت

الثال!ة.دمقالةوالطنيةدمقالةوالأوديالمقالةالصى.لالوهيةالشهاوللنسيوس.الرسودي.-8

ولأخرون(.سليمكيرلي.بسترسة37-34صصالاسكنمر!.اثناسيوسالقديس.حمويصهحي،اليسوعي-2

.467صطمصيص.الخكرتات

.467صطصيحي.طفكرثارءولأخرون(.سليمسل!مك.بسترسفى-

.40-3"صصلاسكنمرىاهـناسيوسالقميس.حمويصبحيطيسوص.-4
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لاسلاميو!سرل!سهحي!سربئسضلور!ةطضلات

الآ!لهوسيين:تاهمق-82

ليشجعهمبقصد،للرهبانمباشرة)اثناسيوس(القديسوضعهالكتابهذا

)أثناسيوس(ويشتكي،يضطهدونهينفكونلاالذيننعنففيهويهاجمالمقاومةعلى

.(")"بالإكراهلابا"قناعالدينيتميز5فيماالهراطقة،يمارسهاالتيالظالمةالضغوطمن

:(م362/م358)سنة)سيرابيون(الىرسانلأربع-،3

أسقف)سيرابيون(معالرسانلالصحراءفيمفيوهو)أثناسيوس(تبادل

وهي)أثناسيوس(.أجوبةسووتحفظلم.القدسألوهيةموضوعيةفيتحمس

القدسا!وحانعلىواضحأتاكيدأالرساثلهذهفينجدلا.عميقةعقائديةأبحاث

الوقتوفي.أخرىخليقةأيةولاملاكأليسانهتثبتالتيالأقوالتكثرولكناله،

مرتبطتانفالعقيدتانالمتجسد،الكلمةألوهيةعلى)أثناسيوس(يشددعينه

.(8)بالأخرىاحداهما

:(م359)سنة)فى(وسلوقيةريمينيسينودسيعنرسالة-،4

التأم،الدينيالسلماعادةأرادالذيقسطنسيوسالإمبراطورمنطلبعن

الجميعوكان.ريمينيفيالفربفيوآخر،سلوقيةفيالشرقفيواحد:مجمعان

.468-467صصالس!همحي.الفكر!اتولاخرون(.سليمكمرولس.بسترس-8

.انطوانوعر*.ميشالايرص.؟،6-،3صصيولي.المقالةاسسمح.لالوه!ةالشهالةاثناسيوص..الرسولي-8

.88صالسيحي.لايمانمعحمحموىصهحيال!سوعي.ة235صصيلاو!مس!كونيالمحمع

الوقتكلتعرفبقاياها.ة!جدلنهر،لنربيمىنيعلى(لأول)سلولهمىالص!ولهيكل!يييناهاممهنةس!وقهه:-3

اسدانين.مقابلعمر()كلبالحاضر

مى.الجامعالمحيط.بولسالخوريلي.الفظ؟242ص.3مجاسطن،معجم.الحمويياقوتينظر:للتفصيل

مط..(نا!وسلا،شوهـس!ل!كلدوالأولي)،لأصوللهطرايي()بيتلههحريمتطرينطم!ن:.د،دحة667-666ص

يوسد:ترجمة.طتميمةطعراقممن:لهررثيمكاى،74ص.(م2ه!ك)!فدل!:.لهنلهيلهنهوجبرلن!مركزمنشورات

كا!سخهكلواهـرهللعراقلهبفرافيلهموقع)براهيم:.د!رشة52ص.(م8952)بنطد:شعيول.مط..مسكونييعقو*

ممطننموها*:عبطارق.مظلوم؟2،3ص.2ح..ت(،)بنط.:شديط.مط.لاسلامي.لهف!ححتىسام

."صهفى.27مج.("م97")بغد(فى.!عاصةاحدممو!ة.!مسومر.معلة)طهسدون(.
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.والاسلامسسهحيةيئالحخاريم!لاقحلوفرها+7سكند!يةلهطني++لهفصل

)علاناتكثرةمن)اثناسيوس(فتشكى.العقائديالتعبيرفيتسويةعنيبحثون

نيقيا)آ(.بصيغةالراسخبالتمسكوعارضهاالمتتالليةالإيمان

:(م365)سنةالآريوسيينعلىللردالتجسدعنهقالة-85

ا!ريوسيين،بأزاءالمتجسدالكلمةألوهيةعن)اثناسيوس(يدافعأخرىمرة

.(8)القدسا!رحألوهيةعنأيضأويدافي

البتولية:في-،6

البتولية)3(.عنمراتعدة"يرونيموس(،يشهدكما)أثناسيوس(8كتبلقد

:أخرىهؤلفات-،7

الكتابتفسيرفيرعائيةومؤلفاتأخرىرسائلأيضأ)أنناسيوس(كتب

ايمانقانونالميلاديالسابعالقرنمنذاليهوينسب.الروحيةوالحياةالمقدس

.(5)وتاريخهكتابهحوليدورالجدللايزال.،أثناسيوسالقديس)يمان"قانونيدعى

أآ-ليوجنستوس:

والمعلومات.معلوماتاي)ثيوجنستوس(عن)جيروم(أو)يوسابيوس(يذكرلا

لمدرسةرئاستهيرجعوهو،صيدونمنالذي)فيليب(الىترجعلديناالتي

التاريخهذاأنغير.(م300)سنةنحوفياي)بيريوس(بعداللاهوتيةالإسكندرية

)ديونيسيوسبعدعادةالإسكندريةلمدرسةلرئاستهويؤرخ.مقبولغيريبدوالمتأخر

.انطوانوعر*.ميشالابرص،ة469-468صمى،المسيحي،لخكرخ!اثولاخرون(.س!يمكيرلس.بسترس-،

.277-866.274صصيول.السصكونيالمجمع

المعع،انطوانوعر*.ميشالابرص.ة469صالمصيحي.المكرثا!ولاخرون(!سليمكيرلس.بسترس-2

.2فى5-232صصالأو&اسسكوني

.37مىالإسكنمرىاثناسيوس،لخميس.حمويصبصطيسوعي.-3

الايمانمعجم.حمويصبص.اليسوعي؟47صهالمسيص،سكرثالمحضولاخرون(.سليمكيرلمىبسترص-4

."8ص،سسهص.
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الاسلاميوالفكرالهسيصالدكربينالحضاريةالضلات

تولىانهوقيلتقريبأة(م280-265)منالمدةفياي)بيريوس(وقبل(الإسكندري

("))بيريوس(خلفهثم،قصيرةفترةاللاهوتيةالإسكندريةمدرسةرئاسة

الصغيى:)اوريجانوس:ييريوس-28

مدرسةرثاسةفي)ثيوجنستوس(خلفالذي)بيريوس(الإسكندريالكاهن

سنةنحوالإسكندريةاسقفثيوناس(-)ثاؤناللأسقفمعاصرأكان،الإسكندرية

الغزيرةوبمعرفتهالشديد،بالفقر)بيريوس(الكاهنحياةواتسمتة(م28-300،)

العامةالمناقشاتفيوكذلك،الروحيةا!أمورتفسيرفيجادأوكان.الفلسفيةبالعلوم

و)نهالصغير،"اوريجانوسسميأف)جيروم(القديسعنهذكروقد؟الكنيسةفي

.(8)الجدلبفنالتامةوبمعرفته،النفسبضبطمعروفأوكاناختيارأ،الفقرالىنزع

كهم(:96-كه"،)الضريى)ديديموس-آكه

وهولبصرهفقدافولكن،سنواتأربعوعمرهبصرهوفقدبالإسكندريةولد

العلوممنوالتضلعالفهمفيعصره)عجوبةوصارونبغتعلم)نهالاصغير،صبي

(م340)سنةمنوساسهااللاهوتيةللمدرسةمديرأ)ديمويموس(فارتقي؟والفنون

مجيدأ)9".دفاعأالقويمالإيمانعنودافع(م395)سنةالى

،،37ص.2ج.الكنيسة،باءموسوعةلهرج.عادليلسى،عبد:عنهوراجع!اسلوبه.وكتاباتهاللاهوثيةاعمالهحول-،

أباءاسهـ..رستم؟39-98صصالبمرونطي.رم!علالهيمصرمنصور،طارقىومحمد.لهحميدعبدرالهتمحمد.

.837ص،لكنيسة.

،346ص،32!.7د.الكنيسةتا!لهخيوسابيوس،طقيصر.!رعنه:روجع.وتعاليمهواعمالهحمالههحول-2

تاسيمىثا!لهخ.كاملمورشىلهيمتري.ة27صلهقبطية.الكنيسةخي!اث.منسييوحنا.الشماس

.97صلاسكنمرية.صكرسي

طيصوعي.؟79صمصر.فيلهمسيحيةتاريخخلاصةلهقبطي.قرر*لجنةعنه:يراجعومؤلفلته.سيرتهحول-3

.،48ص.8ج.الروم،د!م!.رستمة2صهـ،طسيحي.يلايطنمعجمحموىصبحي

-8!!-
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.والاسلامالهسيحيةبينالحضاريالتلاقحلواثرهاالاسكنمرية80ثني"النصل

:(مم،5-!07)(تياباا،هيباشيا-ليا)هيبا-"4

الخلقجميلةوكانت.(الرياضي)ثيونبنتوهي،شهيرةوفيلسوفةأستاذة

بعضفيالجديدةالأفلاطونيةفيالدروسوتلقيالفلاسفةزيترتدي،والخلق

)سينيسيوستلامذتهامنوعرف.العموميةباحاتهاوفي،الإسكندريةمدارس

هلاكها)"(.فيسببأكانالذيوهوالحاكمو)أورستيوس(القيروني(

فياليهودعلىصخبتعندماالمسيحيةالجمامير)أورستيوس(زجرفقد

بينفتوفيالتعذيبعليهوشددالمتهورينالرهبانأحدعلىوقبض،(م4،5)سنة

معلمةإباتيا(-ميباشيا-)هيباثياكانتولماالجماهير.سخطعليهفثار.يديه

ىانهالبيتهامنخارجةصادفهااذالجمهورهاجمهافقدد)أورستيوس(وصديقة

.(8)الضر!تحتماتتحتىعليها

5"-)سينيسيوسالقيريني(:

الرابعالقرنمنالأخيرةالحقبةفيالإسكندريةمدرسةتلاميذأشهرمن

الفيلسوفةاباتيا،-ميباشيا-"هيباثياعلىالإسكندريةفيودرسوثنيأولد.الميلادي

)فى(.المصريةأسرارهاومارسالجديدةالإفلاطونيةفتقبلوغيرها،

حياتهأواخروفي.مسيحيةمنوتزوجب)المسيح()أفلاطون(استبدلثم

.(4)(م4،0)سنةبطلمايسعلىأسقفأسيم

القسطنطينيةالىرحلتهذلكعلىتدلكمابالسياسةالاهتمامشديدوكان

والخمسينوالستالمئةرساثلهولكنمؤرخأ.سينيسيوسيكنولم.(م399-402)

."42ص.8ج.الروماسد..رستم-"

."43-"42ص."ج.م!كااص..رستم-2

.848ص.8حاكوم.اسد..رستم-3

.894ص.البيزنطيةالامبراطوريةاحمد.القالرعبداليوس!.-4

-!كه9-
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الاسلاميوالفكرالهسيصالخكربينالحضاريةاليملات

وعلومالفلسفةفيتقدمهدرجةوتظهرهامةتاريخيةمعلوماتعلىتشتمل

.(،)اللسات

خطيب.اديبكلبهيقتديمثاليأنموذجأبعدفيماالرسائلهذهوأصبحت

.(8)والمسيحيةالفلسفةمنغريبمزيجف!نهاترانيمهاما

فيالفكريةالحياةعجلةسيرفيبارزأدورأالإسكندريةلعبتوهكذا

منالكثيرقدمواوالذين،البارزينورجالهاآباثهابشخوصممئلة،الإسكندرية

شكلتانهاالا،الغاليفيوالإنكاربالرفضقوبلتوانوالتي،المميزةالطروحات

عامة.الانسانيوالفكر،خاصةاللاهوتيالفكرمسيرةفينوعيةقفزة

.894ص.،حا!رم.اسد..رستم-"

.275مىالس!يحي.اجم!نمعجم.حمويصبحي،اليسوعي-2

-40!-
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الاسلامي.العربيالفكرلالاسكندريةمدرسة+اثر،لفلث+"الفصل

الثالث"الفعل"

العربيالفحرفيالاسحندي!ةمدرسةأثر"

الهجر4/الثالثالقركنهايةحتىالاسعلامي

"4الميلادالتاسعح

الإسكندرية"فيظهرتالتيالفلسفية"الإتجاهات:الأولالمبحث

المدرستينبينالفكريةالمشتركات-الوجود"مباحثالئاني:المبحث

والإسلامية"المسيحية

-الإسلامفيوالتصوفالمسيحيةفي!الغنوصية:الثالثالمبحث

الفكرية"المشتركات

-،"!-
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الاسلامي+العربيالفكرلالاسكند!يةمدرسة+اثر8يثلث+الفصل

الأولالمبحث

الإسحندريشفىطهرتالتىالفلسفيشالإتجاهات

المحدقى:الفيثاغوريش-،

)أفلاطون(وتعاليمآراءمنكثيرأجمعت)نتخابية،فلسفةعنعبارة

نا:آرائهاهممن،()فيثاغورسالىقديمأالفيثاغوريةوتنسب،والرواقيةو)أرسطو(

التيالعالمنفسفكرةعندهموظهرتفيه،وكامنالكونأوالعالمعلىعالالله

.")لبقمنوالرواقيةو)أرسطو()أفلاطون(بهاقال

وعند،خفيةبارواحتحتشدوالأرضالسماءبينالمسافةأنذكروابانهمورد

.(8)بالنصحوتسديبالمستقبلتتنبأبهاالإهابة

المحدثين،الأفلاطونيينمنالمؤمنونواقرانهمالمحدثونالفيثاغوريونمارس

هذهفيالروحمراقبةفكرةالأساسيةعقائدهاهممنوالذيالأورفيوسي،الدين

فيالمقدسوالدخولالتطهيرفيوالرغبةالخلود،لحياةأستعدادأالدنياالحياة

حسناتحسبعلياأودنياأشكالفيالأرواحوبعث،المباركالخلودكشرطالدين

.(9)الأرضيةالحياةفيالروحسيئاتأو

،-حهطه،اه!335!،3ءط3.د"!،،.،ا+ه5،!أطول3سم*ه+6!!ا!،،19

.068ص.(م،799:!تي!كو).5ط..مط.د.اليوناني،لفكرربيع:طرحمنعبد.بدوي

2-،!86.".*:+،6!8أ!40!5،!!اأ5!ء(ما*4*ه:،له!ا4دآ4!لةط7هلحا0!!هلة

.55-53صاص."جولهعلم.الكنيسةج!ج.مينوا.

لا!+6طل.:ء+3!الح!!ص"هأاي!58!ه(ماه!لهه:،92"ه33!!عاأفى"ج89-!وة

.7صفى.(م،954)مصر:.العربيةالكتب)حياءدارمط..سغراطقبلاليونانيةالفلسفةلهجرلهؤاد:احمدالأهوك.

-49!-
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لاسلاميوالخكرل!سيصالنكربينمحضر!ةالعملات

تشتركطريقةوهيوتنقيتها،النفستطهيرضرورةالىأشارواأنهمأي

هذافيالحياةأنيرونفهم،الصوفيةالمذاهبمنكثيرمعالفيثاغوريةفيها

العالمهذاربقةمنالخلاصيكونولنللخلود،وإعدادتهيثةهيانماالعالم

منوتمكينها)نطلاقهايعرقمابكلارتباطهامنالنفسبتحريرالاالمحسوس

.(")الشريفالعلىالعالمالىالاتجاه

ومعتقداتالتقاليداحترامبينالمحدثةالفيئاغوريةفيالدينيالجانبوجمع

وا!وحانية)8(.الخلقيللإصلاححقيقيحماسوبينالأقديمن،

سلمأيكونونالذينالرسلمنسلسلةطريقعنبالإلهالروحوترتبطهذا

هذهوتشبه،شديدةجزئيةعدالةطريقعنالروحمصيرويتحددلها،للصعود

الشرقيةالدياناتفي(**+*-)الكرمافظريةوالعقابالثوابمنالنظرية

)فى(.القديمة

المحدثةللفيثاغوريةممثلخير(،م25-50)("ا4ءممةك!ا-)بلوتارخيعتبر

كان.كتاباتوتعددتنوععنفضلأ،الذائعةشهرتهبسببذلك،الفترةتلكفي

كانتبهاتاثرالتيالأفلاطونيةالآراءمعظملكن)افلاطون(،فلسفةالىميالأ

وفضائلها)"(.الأعدادبخواصيتعلقفيمالاسيماالفيثاغورية،الآراءببعضممتزجة

بالثنائيةتأثرقدأفوورد،النظريةبالقضاياالاهتمامقليل)بلوتارخ(كان

ويسمىالشروالهأرمزد(،-)مزداويسمىالخيراله،ب!لهينالقائلةالفارسية

القدرةلهن!فالشرالهاما،الخيرةالموجوداتمصدرهوالخيرإله)إهريمن(.

."06ص.طيونانيربعالفكر.الرحمنعبد.بدوي؟87مىالنفع!!لهيلأف!وطينالرلبعةافعيةلهؤا.:زكريا.-8

4-!ال"ء!م"لء+3!ا!مطسه"ال*!ه"!.!.،.لهو

.78صطيونانية.ةغس!فلافجرلهؤاد"احمدلأهواني،

،*،،8"،،!"أا!كي5"!5،ءا5،أ5!ل*7هط،.!!هلة

.28-72صصا.8ح.(م"95ـه:)سورية.ةي!سهلالجامعة.!مهةيق!خألااسذاهع!:عاولالوا.

هء+!.،اه+"هم".:ول+ه،م!،،!ه"ولا51ءله!م!،8كألما"!6"آه*ا!8"،77.

-4"!-
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الاسلامي.،لمربيالدكرلالاسكند!كةمدرسة+اثرمثعث++،لفصل

وحدةمذهبوخاصةالماديةالرواقييننزعةويرفض،الشريرةالموجواتخلقعلى

قدرهمعلىيوافقهملاافكما،والعالمالإلهبينتفرقلاالتي،عندهمالوجود

أنهعنفضلأ،الإنسانيينوالضميرالعقلهعمتناقضألهيظهركانالذيالمحتوم

الحاديرفضأتكما.الإنسانفهمتسيءالتيالمغاليةاخلاقهميذدقلا

الأبيقوريين)"(.

يؤمنيكنلمكونهذلكعصر،فيمثاليأكاناتأيضأعنهوردوقد

كمتوسطاتالجنأوالشياطينلفكرةمكانألديهيكنولم،المعتقداتأوبالخرافات

.(8)والعالماللهبين

نماهبل،فقطالإغريقيالتراثمنشيثأيتركلم)بلوتارخ(أنتبينهذامن

المصرية."يزيس(عقيدةمناليهأضافماطريقعن

أما،النبيلةآرائهمببعضيؤمنأنأضطرأنهالاللرواقيةمعارضتهورغمهذا

نأ)أفلاطون(معيرىفهوو)أرسطو(،)أفلاطهـن(آراءمنمزيجفهيأخلاقه

بانهاللفضيلةتعريفهفي)ارسطو(معيتفقأنهكماجهل،والرذيلةعلمالفضيلة

.(9)رذيلةكلامماوتفريطأفراطبينالعدلالوسطاختيارملكة

العحدقى:الأفلاعلونيش-2

عنعبارةوهي،بالإسكندريةظهرتالتيالفلسفيةالاتجاهاتأهممنتعد

.(5)مفلسفدينأودينيةفلسفة

!عطاسءلا"اأ**0،(46"1،،5+5،ح!اس!"أ5ول(ماله55:،"فىا).!ر،ر.

.28-26مىمىد.ى(.)مصر:،لمعارد.ر!هلمط.مغرله!كلالالحاد:رمسيس،عوض-2

!ن.مشو،.(285-284صص.2ح.(م8938)مصر:الأخضر.مبهت.!م.طت!رفألهنلسنةمحت!ففى-

.54-ىفىفصص"ع.وسلمةص!نكط

.8كهصلهيرنافي.طمكررسعلهرحمنىعهدكلوى،8ـه5صلهسنانهة.سنلسمةترة!سفكرم.!
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الاسلاميوالفكرالهسيصالخكربينالحضاربةالضلات

مطامحيلبيأنيمكنفلسفيمذهبانتاجمحاولةفيعنايتهاتركزت

ومتسقةشاملةصورةبتقديموذلك،واخلاقيةودينيةعقليةجميعأالروحيةالإنسان

،للخلاصالإنسانتصفيقلكيفيةوبشرحهفيه،الإنسانولمكانللكونمنطقيأ

.(")المفقودةالأصليةوحالتهتوازنهاستعادةوكيفية

بالأفلاطونيةتسميتهجاءتهناومنافلاطونية،اصولعلىالمذهبهذاوقام

فيبما،وشرقيةيونانيةودينيةفلسفيةالمذاهبجميعمنعناصروتمثل،المحدثة

."8)والعرافةوالتنجيمالسحرذلك

فالبعض،المحدثةالأفلاطونيةبصددالمؤرخيننظروجهاتاختلفتوقدمذا

ولأن،العهدينبينالزمنبعدالىذلكفيمستنديناغريقيةفلسفةكونهاينكر

المسيحية،وليدةإذنالفلسفةفهذه،(م205)سنةولدالذيافلوطينهومؤسسها

بصبغةمصبوغهوى)نمابحتأ،أغريقيأليسالفلسفةهذهطابعانعنفضلأ

)فى(.اليونانفيلاالإسكندريةفيكانمركزهاأنكما،الشرقيالإلهام

لأن،الوسطىالعصورإلىتنتسبلاالمحدثةالأفلاطونيةانالآخرالبعضويرى

المحدثةالأفلاطونيةفلسفةوان،المسيحيةأحضانفينشأتالوسطىالعصورفلسفة

.(4)يونانيةفلسفةتعدأنالأولىفمنذلكوعلى،للمسيحيةعدوةهيبل،مسيحيةليست

"*6لأ6اهلاه6له،أ5،5،.ا*ه!*!5ا"ههء".*!ماكأ("*3هكلى:،"7774هروا!.47ر"ةحهاهححاه*.

33!ل!3أ6ط5.ر.:*11أ9،ء+5،!"أها*!س36*،ء*ء.كم!.ء،مو-،0،9

)مصر:العصرمة.الأنجلومكتبة.مط)وأخرون(.كامللهؤادالانجلمررية:عناه!خنالمخخي!رة:لهف!سنيهالموسوعة

.53ص"(م،9ـه2

والتوفى!للنشرالثقافةدارمط.مجاهد.المنعمعبدمجاهدثرجمة:طيونانية.الفلسفةتارر!وولتر:ستيس.-2

ال!بناني!الكتا*ر!دمط..(ومذاهب)مقدماتاليونانيةةفس!فلامحمد:بيصار.؟303ص.(م،984)القاهر8:

.60ص"("973)بيررت:

.،07ص،اليونانيالفكرربمع،لرحمن.عبدبدوي.؟403-402صص.اليونانيةالفلصفة.حلصامير8مطر.-3

مط..اليونانيةةفس!خلاقصةنجيي:زكيومحمود.احمد.امينة387مي،ليونانيه.ةفس!ملاتاتوولتر.ستيس.-4

.266ص،(،935)مقاهر8:.2طممصر!ة.الكشر!هل

-!"-هـ
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الاسلامي8،لعربيالفكرل،لاسكند!يةمدرسةالر80ثلث+الفصل

بمعنى،الأصالةكلأصيلةالمحدثةالأفلاطونيةاوالإسكندريةفلسفةتكنولم

بمظاهرتميزتقدطنما،متكاملةلمذاهبأوجديدةلمعانمبتكرةتكنلمأنها

وانتقالهاالفلسفيةالمعانيلانتشارمركزأكانتالإسكندريةلأنذلكلها،اخرى

والقيمجهة،منالفلسفيةالمعانيبينالجمعميزةعنفضلأأيضأ،تحولهاومركز

.(")والتلفيقبالتوفيقيسمىماوهذا،أخرىجهةمنالدينية

الىبالإضافةالمطلقةالذاتيةمما:بميزتينالمحدثةالأفلاطونيةاتسمتولقد

.(8)الصوفيةالتجربةوخاصةالدينيةبالتجربةالبدايةمنذتأثرها

وجهاتاختلفتالمسألةفهذه،الشرقيةبالروحالمحدثةالأفلاطونيةتأثرمدىوعن

هوالمحديثةالأفلاطونيةفيالمؤثراتأهميةعلىأكدواالذينالمؤرخينفمنحولها،النظر

.(9)(2ح)اح3-)زيلرهولهاالمنكرينومن،(7*ح4ح3،ه-)فاشيرو

)أفلوطين(،عندوخاصة،الشرقيةالمؤثراتأنعلىاكد)فاشيرو(أنورد

وتاثرهالمؤثراتاهميةعلىواضحةدلالةالأفلاطونيالتراثالىانتماثهيدلالذي

نأالا،اليونانيةيتحدثكانقبله)أفلاطون(لأنوذلك،الأصيلةالشرقيةبالروح

.(4)الروحهذهخصاثصأهمعنيكشفلاتفكيره

المحدثة،الأفلاطونيةفيالشرقيةالمؤثراتاهميةعلىيؤكدونالذينوان

شرقيةهيالفكرةوهذه،(ع****،أ5-الصدورأو)الفيضفكرةأنالىيذهبون

الشرقيةالعناصرهذهوجدتفقد،والهنديةالفارسيةالمذاهبعناساسأمأخوذة

الأوساطجميعفيوانتشرت،الخصوصوجهعلىللميلادالأولىالثلاثةالقرونفي

ال!بناني.الكتا*ىارمط..الفلسفيالمعجم:جميلصليها.ة62صا!ممكنرلهة.مدرسةلثالضتمهيدفجيي!.بلدي-8

366-365صص.8ج.(م8992)جصرت:

.405-.*صميميونانية.لهخلسفةحلص.8!علمطر.؟،،5-،84مىصلهيوناني.لهفكرخربطرحمهم!عبدبموى-2

7*ول3طهء.:*ةآ!ف،5ح"ا!لأ8!كا8!حك"،ول.!(!"ط:،!م8!،،.فى

حر7ول3ه!ك1،ام!3غه"حن*لأ!،،.فى

-7"!-
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،لاسلاميوالفكرالهسيصالفكربننالحضاريةالضلات

خصوصأ،مصرفيأي،اليونانيوالشرقالقريبالشرقبينالمتوسطةالشرقية

.(")الأوساطتلكفيالشرقيةوالمذاهبالأفكارهذهلانتشاركافيأهذافكان

وقد،المذهبهذامؤسس(م250-،85)ساكاس()أمونيوسويعتبرهذا

وأبالسقا)سميولهذاحمالأ،حياتهمطلعفيوكان،مسيحيينأبوينمنولد

تعليمبينالتوفيئحاولواالذينالإسكندرانيينالمعلمينأولمنيعد،الحمال

.(8ةو)أرسطو()أفلاطون(

يدعممماالمحدثةالأفلاطونيةفيواضحالمسيحيالتأثيرانيعنيوهذا

مسيحي.بتأثيرنشأتأنهاعلىالقائلالاولالرأي

يتعبروربما،وخليفتهوتلميذهلمذهبهالمؤيدينأكبرمن)أفلوطين(ويعتبر

يتشكلأنالمذمبلهذاوقدر.المحدثالأفلاطونيالمذهبمؤسسهو)أفلوطين(

لهالمميزالصوفيالطابععلىالحفاظمع،التشكيلبعضوأثيناورماسوريافي

.(9)مكانكلفي

المحدئس:والألأطونيشافلوطين:اولأ

هذهوفي،بالتنجيمآمنالفلاسفةأكثرانبالشرقاليوناناتصالعلىترتب

السعادةوراءالعقولبعضسعتوبهذاالفكر،واضطربالأخلاقإنحلتالفوضى

ثمومنوالتحرر،للخلاصطريقعنالفلسفةفيوتبحثالعالمهذاغيرعالمفي

.،،6-،،صفىص.اليونانيطفكرخرتالرححنعبدبدوي؟305-304صصطيونانمة.ةفس!فلاتاررةوولتر.!مه!يتس-،

ول*"افى*ء!م.ول1،"!5،ه"!!،أة5،55!"ا5(*"ة"!ما(5،5:ه،كو7"!!،7فى"،77ة

.405صطيونانية.لهخلسفةح!ص.امير8مطر.

!40ءه":5ء""ه!اا!ه0018!اهة8!4ولآآ.0.6!ك!ط5،"ا"هآط،ه*ةاما!*ل!"،6*سكا8ءهكهلها"**

لأ،60،3"ه5"،006،0،8،(اص،55:،مو98!ىة

مط.ق.م(.485)ويرقد!ي.م(278)املوطقطى!.م(5!5)طالهىمنيليونانهةلهفلصفةتاتماجد:لهخركلر

.89"-8و!صسا.(م8998)بصرت:لممهمص.طعلملهار

-988-
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الاسلامي.المربيالفكرلالاسكنمريةمدرسة+الر!لث.+الفصل

إعدادهمقصدهكانمابقدرحقانقتلامذتيعلمان)أفلوطين(قصديكنلم

ومتصوففيلسوف)افلوطين(لأنذلك،والملذاتالشهواتعنبعيدةسعيدةلحياة

.(،)دحاوآنفي

علىساعدتالتيهلي،المختلفةالميلاديالثالثالقرنوظروفملامحىان

.(8)عصرهنتاجسوىيكنلم)أفلوطين(وأن،المحدثةالأفلاطونيةنشات

المعتقداتأندماجهي،الميلاديالثالثللقرنالشاحبةالملامح)ن،وعليه

قديم،هوماواحتراموالأساطير،الخرافاتونمو،الشرقيةالعاداتوتغلغل،الدينية

الحياةفيالشديدةوالفردية،القديمةالأخلاقياتفيالواعيةشبهالوثنيةوالتعديلات

الدولةسياسةعننشأتالتيالقومياتفيتفسيرهايمكنظواهرأنها،التأملية

فيحاسمأدورأالعنصريالعامللعبكما،الرومانيالعبيدنظاموعنالرومانية

التيوالآمالالتقاليدهزيمةعلىوساعد،الإمبراطوريةطلفيالدينيةالحركات

)أفلوطين(.هوتبعدالمحدثةبالأفلاطونيةارتبطت

ومنزلته:()أفوطينحياة-8

وخاصة،الميلاديالثالثالقرنفيأوجهاالمحدثةالأفلاطونيةبلغت

و)أرسطو()أفلدطون(بعدجاءتشخصيةأكبريعتبرالذي)أفلوطين(،عند

مسيحيين،بعدهمنجاءواالذينالمفكرينعلىعميقأاثرهوكانقديمأ.

.(9)مسلمينامكانوا

،*،ء.3"6لا"همو!أ"!ه!!108*أ*ل!ء.28ة

مط..الوحدانيةراقافلوطين:فسانخالد.؟،43-،42صصالف!سدية.لأسكنصريةمدرسة.مصطفىالنشار.

.20-،!صمى.(م،9!3)بعروت:.تعويطمنشورات

ول3*اه!*!ك!!،ه"!ل،ناه!ول5،مما!"!"أا!م!".لأ!.،7فىة

.403-402صصاليونانمة.الفلسنةحلص.8!مطر.،،9،-8و!صص،اليونانيةلهفلسنةتات.ماج!فخري

!"51"*!مول!،51"!لفى55!501،106ءلا!م5.لا،!،7فىة

.303ص.اليونافيةةفس!فلاثاتوولتر.ستيس!
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الإسلاميوالنكرسسيحيالفكربين،لحضارية!م!لا

مع)أفلوطين(أستاذهحياةنشرالذيهو(الصوري)فورفوريوسيعتبر

احداثمنعرفهوما،نفسه)افلوطين(منعرفهماعلىبناءأذلكالتساعيات،

سنةمنابتداءأاي،عليهوتلمذتهمعهوجودهمنابتداءأ)افلوطين(،وتعليمحياة

عرفهومااتصالاتمنبينهماتموما،(م270)سنة)أفلوطين(وفاةوحتى(م263)

.(")وفاتهوقتمعهكانواالذين)أفلوطين(أصدقاءمن

العليا،بمصرحاليأأسيوطأيليقوبوليس،مدينةفي،(م205)سنة)أفلوطين(ولد

التحديداتأنكما،جسمفيلوجودهيخجلكانلأنهذلك،ووطنهأسرتهعنشيئأيذكرولم

."8)ركفمأنهحيثمنعندهكبيرةأهميةلهاتكنلموالعائليةالجغرافية

وعندماتقريبأ،العشرينسنحتىبهاوتعلمليقوبوليسفي)أفلوطين(عاش

الإسكندرية،الىاتجه(م232)سنةحواليأي،عمرهمنوالعشرينالثامنةبلغ

معلمأيجدلمأنهالالدراستها،وطلبأللفلسفةحبأأساتذتهاالىيختلفأخذوهناك

)امونيوسالفيلسوفلسماعاصدقائهأحدقدمهأنالى،ظمأهويروييرضيه

أطلبهكنتالذيالرجلهو"هذاقائلأ:صاححتىسماعهانتهىأنوماساكاس(،

.(91،هنعوأبحث

معرفتهاوأكملاليونانيةالفلسفةعليهتعلمعامأ،عشراحدتكلفهذلكوبعد

حصولأيحصللكي،الشرقالىيسافرأنعندهقررالذيالحدالىوجهأتمعلى

بهايناديكانالتيتلكوعلى،الفرسيمارسهاكانالتيالفلسفةعلىمباشرأ

الهند)4(.حكماء

.404-403صعى.اليونانيةالغلسنةحلص.امم!؟مطر.ص!و،ة.اليونانيةةفس!فلاكاتماجد.لهخري.-،

4-،،ه!1،.5!ج3كه5115*87،،!".(،!لا:،و!8!!هلة"ول3ه+،ا"!م*5،!اها!صه!.(*ء*

*ه3:لما،70724ح،فىد!!-3فى2ة

.32صام!مكنرمة.ممرسةلثا!*تمهيدنجهم!.يس.

.8.4صلهفدسفية.يلاسكنصرمةمدرسةمصطدى.لهنثطر.،243ص.2حمفدصفة.كاهمناميل!.برهمى-3

.406-405صصابنانية.ليفلسمةحلص.امس8مطر.،286صش!نانهة.سلسفةتاتيرس!كرم.-4

-50!-
http://www.al-maktabeh.com



الاسلأمي.العربيالفكرلالاسكندريةمدرسةاثر80الثالثالفصل8

والتفكير،التكوينيوناني،الأصلمصريفكانساكاس()أمونيوسعنأما

بعمق،)أفلوطين(علىوأثر،كحمالحياتهوبدأ،بنفسهنفسهعلممرتد،مسيحي

أناستطاعثمومنو)أرسطو(،)أفلاطون(فكزيبينربطباففكرهعنوورد

)أفلاطون(بينالفكرفيالارتباطفكرةولعلبينهما،فيهيوقفكتابأيؤلف

.("))أفلوطين(فلسفةفيبارزةسمةو)أرسطو(،

سنةحواليأي،عمرهمنوالثلاثينالتاسعة)أفلوطين(عمرجاوزوعندما

)جوردياننظمهاالتيالعسكريةالحملةفيالشرقالىسافر،(م244)أو(م243)

بقصدذلكا!تاف(،)ذو(الأول)سابوربقيادةالفرسضدالرومامبراطور(الثالث

عندماولكن،الهنديةالحكمةاصولعلىوالتعرفالفارسيةالأفكارعلىالوقوف

)بلادالعراقفي()جورديانالإمبراطوربمقتلالأمروانتهىالرومانيالجيشإنهزم

)مبراطورآأصبحالذي)فيليب(،ويدعىضباطهأحديدعلى(النهرينبينما

إلىمباشرةومنها،انطاكيةإلىمتجهأبالفرار)أفلوطين(لاذبعد،منللرومان

مرشدأبهاوعملمدرستهأسسرومافيوهناك،عمرهمنالأربعينفيوهوروما

.(!)حياتهبقيةومعلمأ

سائرمنو)ناثأذكورأالمخلصينالمريدينمنكثيرأالمدرسةجمعت

الإمبراطوربهالمعجبينتلامذتهبينمنوكان،والطبقاتالمهنومختلفالشعوب

.(!))سالونين(الإمبراطورةوزوجته)جالينوس(

ول3*فىأ"5!ول*51(!م!،اأ55!5،؟60،!4اة"ه.لاهج،77ة

."45ص.الف!سفيةالاسكنمورلهةممرسة.مصطفىالنشار.

8"ا*8ء8638!"أاممه55"ه!ءها"أ!لا*7ه0،10!.،،،ة

.،9،ص،اليونانيةةغس!فلاتالقماجد..فخري

حه+اه،ه!.3!*ة515+ه!!81اي!م504لأهلا1.70.ء207ة*3!ه8"!**!،!له!!،"ه!*!،في*ا

!"أم!ءا5.لا،!،7،.

-"5!-
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لاسلاميوالخكرالهسيحيطفكربينطحفريةاليطت

تئملتميعرفيولاشيئأ،يكتباندونسنواتعشررومافي)أفلوطين(مكث

أحسيكونقدأنهيبدوروما؟الىالذهابوآثر،الإسكندريةالى)أفلوطين(يعد

رفضقديكونأناو،5إيايلقنهأنيمكنهاكلساكاس()امونيوسمنتلقىبأف

فآثر،ومعلمهأستاذه)امونيوس(هدرسةتنافسمدرسةالإسكندريةفييؤسسان

.(")اموروهوأهميةأيالإسكندريةعنيقللاآخرثقافيمركزإلىالتوجه

إلىالنفوسيهدينبراسأالمدرسةقكونأنهوكان)أفلوطين(هدفأنورد

الدنيا،وأموربالسياسةالإشتغالعنتلاميذهيصرففكان،والصلاحالتقوى

بالتجردوذلك،النفسشفاءالىتوصل،والتقشفالزهدمنحياةعلىويحملهم

.(8)الشهواتواماتةالعلائقجميععن

بأن،الطيبةسمعتهاالفلسفةالىأعادقد)افلوطين(أنهوذلكفيوالسبب

أنهبأن،بجسمهيعنييكنفلمورذائلها،روماترفوسطالقديسينعيشةعاش

)فورفوريوس(قولحدعلى،-سابقأذلكذكرناكما-جسمفيلوجودهيخجلكان

.(9)وخليفتهتلميذه

فضلأ،أولادهمتربيةعلىبالقيام)أفلوطين(الىعهدواالقومعلئةانورد

منالتأثيرهذاأنويبدو،ومجالسهبيتهفييحضرونكانواالذينالشبانعن

حيث،شخصيته!بيعةعنصدرانمابهقامالذيالوسطفي)أفلو!ين(جانب

كما،الرجالمعرفةعلىالثاقبةقدرفحيثمنبصيرتهونفوذ،خلقهبسموتميز

،"،!868"آ!6!،أ"اه"ال5،*لأ!ا"ها!،!اه"لأه!.!،1،ة

.845ص.الفلسفيةلاسكنصرمةمدرسة.مصطفىالنشار.

.307-304صص.اليونانيةطف!سفةتاتوولتر.ستيس..25،ص.2عالملسفة.ثارر!اميلىبرهعى.-2

.(م،952:رصم).العربية،لكش)حياهولر.مط.الأهوانيلهؤداحمدثحخيق:ايساغوجي.لهورلهوروص:لهعمهـري.-3

،لشرقكلننجهم!.بلدى،328-389صص.اليونانيةمخ!سفةقصةنجيي.زكي.وسؤاحمد..امينة،4ص

فى.2ص!طشومنر*.
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الاسلامي+سربيالدكرلالاسكند!يةمصرسة+اثرلهفلث."الفصل

فلم،البدنأدرانمنالروحلتطهيروالتقشفبالزهدنفسهفأخذ،بالعفةأيضأتميز

.(آ)الحاجةاليهتضطرهمابقدرالا،بالنومينعميكن

حيثمن،()أفلوطينأستاذهحياةعنغريبةقصصآ)فورفوريوس(يذكر

الطبائعفينافذةبصيرةلهكانتكما،الأرواحعنفاثقةمعرفةيمتلككانأت

تربيتهميتعهدكانالذينالأطفالمنلكثيريتنبأاناستطاعأتحتى،البشرية

نجاحأ)8(.أوفشلأأمابمستقبلهم

وا)الماهر(او)الخبير(واف،قديسأنهعلى)فورفوريوس(صورهوقدهذا

عبدهفقد،عظيموعطفساحرتاثيرلهكانكما،الكاملةالرؤيةحققالذيالرجل

استطاع)نهيقال،روحيةمساعدةيساعدهمكانيلأنهذلك،وتابعوهوتلامذتهمريدوه

.(9)عاقلةبنصيحةوذلكالانتحار،من)فورفوريوس(ينقذأن

سنةتوفيأنالى،حياتهمنطويلةلفترةالمرضلازمه)أفلوطين(أنويذكر

.(5)أماعوستينستعنكمبانيامدينةفي،(م270)

مذهبعليهويطلقونمذهبهيعرفونولكن)أفلوطين(،عنكثيراالعربيعرفلم

في)ارسطو(أيالفيلسوفكتبمفسريضمن)سمه(النديم"بنفيذكرالإسكندرانيين،

.(3))فلوطينيس(ودعاهالقاثمةهذهفيفيلسوفآخروهو،الفلسفةمنوغيرهاالمنطئ

ا"5!!ك3!،،أ8"5+5!لو*6ة6*طء.،!هلة

.26،ص.اليونانيةةفس!فلا!صةنجيي.زكيومحمود.احمد..امين

م!هةهل:ول3،،+س8(مو!أ"!046+،"!،ة*81"4علأهأ"!8لأ!اور!5"ا+*،ءأ،لا!كهول:

،و!،478ط2.!.2.

!آ(مص"5*!!،+،له!لأ6قه!ول!،مجا!ا!،"ذه.لا"ء،هـ7ة

.،43صالفلسمية.لاسكند!يةةس!دممي!طفى.النشار.

"ة1(5،،3+"ءكأ!ي"!،8"ء!ول2!4ء4أط(!كء"*ه3ط:،"704!!72"!وة

.408-407صمى.اليونانيةةفص!فهلح!ص،امير8مطر.

)الكولهت:.3طمط...العر*.عندا!وطين:الرحمنعبدبموى،357.،57صص.6.جالفهرست.النديمابن-5

.66-3صص.(م"977

-!95-
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الاسلاميوالفكرالمسيصالفكربينالحضا!يةالضلات

لهاليونانببلادمقيمأحكيمأكان"إنه:بقوله)افلوطين()القفطي(وأورد

شراحمنذكروهقدالمترجمينوأن،(طاليس)ارسطوكتببعضشرحوأنهذكر،

شيءمنهاينقللمولكن،السريانيةإلىاليونانيةمننقلتتصانيفهوأن)أرسطو(،

.(")،العربيةإلى

وأمثالهرموزهويذكر،(اليوناني)الشيخبفيلقبه()الشهرستانيعنفضلأ

.(8)الفعالوالعقلوالصورةالهيوليتتناولوهي

عمرهمنالخمسينسنفيوهوبالكتابةبدأفلقد)أفلوطين(،مؤلفاتعنأما

وأيكتبوكانروما،فيالمدرسةافتتاحهمنسنواتبعدعشر،(م254)سنةحواليأي

شرحأالتعليمهذاوكان،الشفويلتعليمهصورةهي،الطولمتفاوتةرسائليملي

وأرواقيةقضيةأوشراحهما،منالواحدأو)ارسطو(هأو)أفلاطون(هنصعلى

.(9)يارعلىتعقيبأأواعتراضعلىردأأوسؤالعنجوابأاوشكيةدعوىعلى

الفلسفي:مذهبه-2

عنشاملأمتكاملأفلسفيأنسقأقدم)غريقيفيلسوفأول)أفلاطون(يعد

أما،الجمالأوالفنفلسفةالىاضافة،والسياسةوالأخلاقوالمعرفةالوجودمباحث

العضويةبالوحدةيتميز،منظمروحيبناءذاتفلسفةقدمت!ف)أفلوطين(

.(5)أجزائهسائربينوالدنياميكية

مكتبة.مطالحكماء.باخباراسماءاخبار:(ـه646)تيلأشر!القاضيينعلالحسنابوالدينجمالالقخطي.-،

.78صه.(ت.د:هرةلظا).شنبيا

.،57-،52مىص.2ج.والنحلاسل.الشهرستاني-2

والمدارسارسطو-الفلسغيالفكركاونعل:محمد.ريانابوة3،5ص.اليونانيةةفس!فلاتات.يوس!كرم.-3

الفلسفةحلص.اممرو6مطر.؟326ص.2ج.(م8972)12سكنمرمة:.3ط.الجامعيةالععرلهةدارمط.المتاخر8.

.304صا.اليونانية

*3*5،!*!ول!،!،!ملأ68ة8!!*ءأ"!،!4ك*!5،5لأء!.،78-،79ة

.،93-،92صص.اليونانيةالفلسفةكاتماجد.لهخري،

كه-5"-
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الاسلامي،العربيالفكرلالاسكند!يةممرسةاثر5!الث،+الفصل

العقلالىالواحدمنتدريجيأهابطاحدهما:،طريقينمعالميوضحالبناءوهذا

المحسوسة،الأجساموهيثبوتأ،الحقائقأدنىحتىالمختلفةبأنواعهاالنفسالىالكلي

عقلي،اوميتافيزيقيطريقفهوالصدور،اوالفيضعمليةتتمالهابطةالحركةهذهوفي

واتحادهاالواحدأوالمطلقالخيرالىارتفاعهافيالنفسيصفصاعد:الثانيوالطريق

تنطلقالصاعدةالحركةهذهوفي.الصوفيالجذبأوالاتصالبتجربةيسصماوهذابه،

.(")صوفيطريقفهو،اللهأوبالواحدالتامللاتحادالكثرةمنالنفس

اللههوالأفلو!ينيالفلسفيالبناءعليهيقومالذيالرثيسيالعمودكانولما

ومنه،والمحسوسالعالمالىالإنسانينتقلالمعقولالعالمومن،المعقولالعالمأو

ثلاثةالىينقسمالفلسفيالبناءهذاوانالأحد،الواحدالىثانيأيرتفعأنيحاول

منالعودةثمثانيأ،المحسوسالعالمثمأولآ،المعقولالعالمهي:رثيسيةأقسام

ثالثأ)8(.المعقولالعالمالىالمحسوسالعالم

صفاته:وأهمطبيعته:اللهأوالواحد-أ

ماثم)الله(،الأولالواحديمثله،مقدسبثالوث)أفلوطين(ميتافيزيقيةتبدا

الصورعلىيحتويالذي،الكليالعقلوهوالثابتالساكنالواحدهذاعنيصدر

يصدروما،الكليةالنفسوهيالأخير،هذاعنيصدرماثم،الأفلاطونيةالمثلاو

بالهيولي)9(.متكثرةجزئيةنفوسمنأخيرأعنها

وجاء،اليونانعندالواحداللهفكرةإلىاشارمناول)أفلاطون(كان

الذيالأولالمحركعنوتكلمالميتافيزيقيا،فيالإلوهيةفكرةوتناول)أرسطو(

.(5)الإطلاقعلىيتحركولايحرك

.306ص.اليونانيةلهفلصنةحلص.امير6مطر.ة305-43هصص.اليونانيةالخلسخةثافىوولتر.ستيس.-8

.409.اليونانيةالفلسفة،ص!حامير8مطر،؟،22ص.اليونانيالفكرخري!.الرحمنمبد.بصري-2

.409صطيونانية.الفلسفة.حلميامير6مطر.؟894-،93صص،اليونانيةلهفلصفةتاتماجد..فخري-3

*3+فى،"*!م!5،5"!ك!*551!*،أ6ه"ء8!لمص5"!.!،!ة

.304-303ساصه.اليونانيةالخلسغةتاتوولتر.ستيس.
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لاسلاصلمكروالهسيصشربينطحض!ةن!لا

والمثلالأرسطيالعقلمنأسمىأولمبدأيجدأن)أفلوطين(حاولفقد

الىبهارتفع)أرسطو(الههوللوجود،الأسصالمصدرهوعندهفالله،الأفلاطونية

)افلاطهمن(،عندالخيرإلهوبينبينهقربانبعدوالسمو،البعدمنعاليةدرجة

.(")الأولالعقلفيالمثلوبينبينهصلةوجعل

وهوجميعأ،الأشياءقمةعلىيقوماللهأوالواحدأن)أفلوطين(يرىحيث

،بالأبيدعيهأخرىوتارةالخير،اوبالواحديسميهفتارةالشيء،بعضغامض

.(8)للكلمةالمسيحيبالمعنىليسلكن

نا:هي)أفلوطين(عنداللهالىالنظربهاينطبعالتيالرئيسيةالصفةوأن

فيوالمعقول،الكثرةمقابلفيوالأول،المتناهيمقابلفياللامتناهيهوالله

بهاتينوثيقأارتباطآمرقبطة)افلوطين(عنداللهصفاتأنوهنا،العقلمقابل

)فى(.والمعقولالعقلبينوثانيأ:،واللامتناهيالمتناهيبينأولأ:الرفيسيتين،التفرقتين

باوصافيصفهانحاولبل،ايجابيةبتحديداتالواحد)افلوطين(ينعتولم

يمكنولا،وصفهيمكنولا،لهصفةلاالذيالشيءهواللهأوفالواحد،سلبية

.!4)بذاتهوالمكتفيبذاتهالغنيوهو،متعاللأنهذلك،ادراكه

والوجودفالجوهر،كليةعليهويسموالعقليفوقالواحدان)أفلوطين(يرى

طبيعةمعيتنافىهذاطنوقعدد،كثرةلأنهاالواحد،الىاسنادهايمكنلاوالحياة

قابلأممتدأشيئأيكونأنيمكنلاوالواحدالتعدد.أوللانقسامالقابلةغيرالواحد

.(3)الأخرىالموجوداتسائرعلىسابققبليولكنه،الانقساماوللامتداد

.غسانخالد.هـ؟37ص.اليونانيةةفس!فلاح!ص.امير8مطر.،39صصلوطين.الرابعةالتساعيةلهؤد.زكريا.-،

.،3صالهوحطفية،رانداله!وطين

.847صالف!سخهة.،لاسكنمريةمصرسةم!مطفى.لهثر.ة258ص.2حالف!سفة.ثاتلمهمهبرهييه.-2

.،39-،27صص.ف!طونعندلالوهمةلهكر6.مصطفىمنشار.ة،24صلهيىناني،لهفكرد!رخالرحمزرعهديمو!!-3

.،43-842صص!وحمهنية.رلفالهلوطين.لحسانخطس،3*-303صصاليونانيضلهملصفةلهر*.ر!لووس!يسهمه!

.،97-،96صصميونانهة.د!فدستتات.ماج!لهخر!ر،4،8-4،مىهصلهسنانهة.لهفدسدة.!دميلمس8مطر.-5

-!5-هـ
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الاسلأمي.سرصالفكرلالاسكند!مةمدرسة+اثرمثالث.+الفصل

اللوغس:-اللوغوسأوالعقل-ب

كانلمالأنهذلكا!أفلوطيني،الثالوثفيالثانيالأقنومهوالعقليعتبر

منهيشعوانلابدف!نهالأبد،الىوحدتهفيهكذاغارقأيظلانيمكنلاالواحد

يصدرالذيالنوروهذاشيء.منهينقصأندونحولهماعلىفيفيضينتشرنور

له،شبيه)نبثاقهذاعنوينتجذاتهيشاهدفالواحد8وخيرهوكرههجودهدليلعنه

.(")هنمكمالأأقللكنه،العقلوهوالثانيالمبدأأوالأقنومهو

مستووكلوأن،العقلصورةالنفسأنكماالواحد،صورةهوالعقلفكان

الأفلوطينيةالكياناتهذهأنأي.أوجدهالذيالأعلىللمستوىصورةبمثابةيعدأدنى

ثمجميعأ،الأشياءمبدأباعتباره،اللهأوالواحدقمتهفيهرميأ،قسلسلأتتخذ

.(8)الكليةالنفسواخيرأ،الكليالعقل

مراحلمنمرحلة،الروحيةالحياةمراتبمنمرتبة)أفلوطين(عندوالعقل

،المحسوسالعالمعلةنفسهالآنوهيالأخير،مصيرهاالىسفرهافيالنفسإرتقاء

الهالشبهكلوتشبه،الأرسطيةبالصورةوتحيط،الأفلاطونيةالمثلتشملفهيولذا

.(9)للعالمالمسيرالعقلهوالذيالرواقيين

وعالم(أ*،ح))أ!ح*،ح)وعقل3،غ()حوجودبافالكليالعقلويتصفهذا

وأالمعقولالوجودهو)افلوطين(عندالكليفالعقل.روحأو)س!)"أ!أ)اح(*أ(معقول

انه،الأسصالمبدأباعتباره،اللهمرتبةالىيصلأنيمكنلالكنه،المعقولةالحياة

علىيحتىوأنه،المعقولالعالمفيالأولالمبدأأيضأيعتبرأنهكما،اللهصورة

.(4)ومتماسكةمترابطةوهي،(والجمالوالخير)الحقالأفلاطونيةالمثلاوالصور

.307ص.اليونانيةالفلسفةحلص.امير8مطر.ا334ص.2ح.يفس!فلاالفكرتاتعلي.محمد.ريانابو-،

.،3ص.ةين،دحوطرانداف!وطين.فسانخاد.؟334مى.2ح.يفس!فل،فىلخكرتاءعلي،سدرياتابو-2

.4،4-4،3صصلهيونانهة.ةفس!فلاح!ص.امير8مطر.؟2صهلأف!وطين.الرلبعةالتساعيةلهؤا..زكريا.-3

.،49-،47صصلهفلصفي!.لاسكنرلةممرسة.مصطفىلهثر.ة307صلهيونانية.طن!سفةح!ص.امير8مطر.-4

-957-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الاسلاصوالخكرالهسيحيالفكربينالحضا!لةالضلات

كلمةاستخدامالىيلجأفهو،العقلفي)أفلوطين(فكرةتعقيدلشدةونظرأ

-)اللوغوسويعتبربالواحد.علاقتهفيالعقلعنبهاليعبراللوغس(-)اللوغوس

فالعقل.اليونانيةالفلسفةفيوتعقيدأبل،صعوبةالاصطلاحاتأكنرمناللوغس(

الواحدلهذاممثلةوقوةمبداايللواحد،ولوغوسكلمةبمثابة)أفلوطين(عند

الوجود)"(.منادنىمستوىفيعنهومعبرة

النفس:-ج

ن!ف،الثانيالمبدأبمثابةالعقلوأن،الأولالمبدأهواللهاوالواحدكانلما

والنفس.والعقلالواحدالأفلوطيني:الثالوثيكتملوبذلك،الثالثالمبداميالنفس

المرتبةفيمباشرةتليهاهالمعقولاتمنقريبةالنفسأن)افلوطين(يذكر

ف!نهالذاالوجود،وتمنحهنظامهفيالعالمتكونالهيجوهربمثابةلأنها،الثانية

النفسطبيعةمنأفغيرمنها،لقربهاذلك،المعقولاتمنانقسامهاعدمتستمد

ومن،الأبدانفيمنقسمةيجعلهاالذيالأمربدن،أوجسمفيضرورةتحلأنها

.(8)الانقساموعدمالأنقسامالطبيعتينبينتجمعثم

البدنأجزاءمنجزءكلفيلأنهامنقسمةالنفسن)ه)افلوطين(:ويقول

وفيالأجزاءجميعفيبأكملهاتوجدلأنهامنقسمةغيرأنهاكمافيه،توجدالذي

)فى(.،البدنذلكمنمعينجزءكل

فذلكواللامنقسمة،المنقسمةالطبيعةبينتجمعكانتاذاالنفسن!فوعليه

حلقةبمثابةانهااي،الحقائقأوالموجوداتتسلسلفيمتوسطأموقعأتحتللأنها

.المحسوسوالعالمالمعقولالعالمبينالاتصال

،-*آ+5،"5!م!.،ها"،هكلع5*!!ء"ء،!5،!ءفىفىة

."98-"97صه!لهيونان!ة.ةمس!فلاتال!ماج!لهخري.

!+68"هاك!ول5،اه55!عل!م!"ولا"ه."هم!هلا"!جفى3ة

.326-325صصلهيونانية.يلفلسفةثلىيوسفكرم.

.89فى-،92صص.اليونانيةفىدفلسفةكاررماجد.لهخركلر،4،4-4،3صصطيونانية،الفدصطةحدمي.لمير6مطر،-3

-هو!-
http://www.al-maktabeh.com



الاسلامي،العربيالفكرلالاسكندريةمدرسةاثر8،الثالث+الفصل

دانالنفسأنعلىقويلدليلمعآ،الطبيعتينبهاتينالنفساحتفاظولعل

بالعالمصلةعلىستظلف!نها)البدن(،المحسوسالعالمالىهبطتقدكانت

.(")العلويبمصدرهمرتبطأمنهاجزءيظلثمومنمنه،جاءتالذيالمعقول

النفسطبيعةعالجتالتي،عليهالسابقةالمذاهبلأهمنقدأ)افلوطين(وخه

الىالنفسهبوطيعتبروالذي،القديمةالأورفيةالصبغةذوالفيثاغوري،المذهبوأهمها

علىأكدوالذي،الواقعيةالنزعةذوالأرسطيوالمذهبلها،أنحطاطأالمحسوسالعالم

منظمة،قوةالنفسيعتبرالذيالرواقيوالمذهب،للنفستعريفهفيالكمالفكرة

ونقصانآ)8(.شرأالمحسوسالعالميعتبروالذيالغنوصي،المذهبإلىبالإضافة

ويتاملهاليهيتجهف!نه،وفعلهالواحدكلمةهوالكليالعقلكانولما

هووالنضجالكمالدرجةفيمنهأقلمولودالتأملهذاعنوينتجويتعشقه،

.(9)وفعلهالعقلكلمةهيالنفستصبحثمومن،الكليةالنفس

فالنفس،ويحبهولدهالذيالموجودإلىيشتاقمولودموجودكلأنوردوقد

الجزئيةالنفسهيمنها،أدنىموجوداتتلدلهوتأملهاالعقلالىأتجاهمافيالكلية

،واحدةنفسعنالمختلفةالنفوسصدور)افلوطين(ويشبهأجزاء.الىتنقسمأندون

.(5)وشمولهكليتهعلىالعلمبقاءمعمنهتستمدأقسامأوأجزاءالىالكليالعلمب!نقسام

الأولى،الخالصةالمبادئأحدهيالكليةالنفسأنالى)أفلوطين(ويذهب

الىوالاتجاهالاستغراقهذاوأنفيها،وتستغرقالمعقولاتإلىدائمأتتجهوهي

غيرها)3(.رؤيةعنيعوقهاالمعقولاتتلك

.2ج.الفلسفيالفكرتاتعلي.محمدلان.ابو*فى؟-303صص،اليونانيةةمس!فلاكاتوولتر،ستيس،-،

.39"-39صه

.،92ص.اليونانيةمنلصفةتاونماجد.!خري.؟92-87صصلألهلوطين.الرابعةالتساعيهلهؤاد.زكريا،-2

.309ص.2جطنلسني،لهنكرثاتعل،محمدمان،بو؟306ص.اليونانيةالنلسفةتار!وولتر.ستيس.-3

.48صه.نياليونالفكراخريد.الرحمنعبد.بموي؟442ص.2ج.لفلسخةفىثاء.اميل.برهييه-4

.4،6-5،4ميص.اليونانيةةفس!فلاحلص.)مير8مطر.ة29صهطيوفانية،الفلسفةتاىروسف.كرم.-5

-959-
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!لاميلمكرولثسهحيلهدكرفيههل!ضحهلطضلات

جانبين،الكليةللنفسيجعل)أفلوطين(ن!ف،بالعالمالنفسعلاقةوعن

المعقول،العالمأوالعقلالىأقربالنفستكونوفيهبشيء،يتصللاأعلىجانبأ

وأالماديالعالمالىتكونماأقربالنفستكونوفيه،اسفلأوأدنىوجانبأ

والموجوداتبل.الحوادثكلإحداثعلىقادرةتصبحوبالتالي،المحسوس

.(،)الحسية

الكليةوالنفس،تكونانفيطبيعتهاهيكما"النفس)أفلوطين(:فيقول

طبيعتهامعيتفقالذيالمكانتتركأنودونقتحركأندونالمحسوساتتنظم

بكلالأجسامعلىبالإشرافوذلكتعملأندونالملكمثلتحكمانها،الخاصة

فعلىالجزئيةالنفوسامايملؤها.وهوشبكةيملكالذيالبحرمثلأو،بساطة

لكيمباشرأاتصالأبهاتتصلوأنالأجسادتدخلانمضطرةفهيذلكمنالعكس

معيتفقماالىتتطلعفهي،معقولةطبيعةتملككانتلماأنهاغيرتحكمها،

بينما،الكائنوحدةيحفظالتأملوهذاالواحد،تأملالى،مفهومهوهاالىذاتها،

.(")"المادةفيتخبطهااووتورطهاالأجسامفيهبوطهايفرض

تنفردالجزئيةالنفوسن!ف،الانفصالفيرغبتهاوبدافع5ايضأ:ويقول

تدخلها،الماديةالأجسادفيوتدخل،العالمنفساوالكليةالنفسعنبانفصالها

تدخلهاو)نمااختيار،)رادةليست)رادتهاوانذلك،الخاصة)رادتهابدافعليس

)فى(.تفكير،بدونالزواجنريدمثلمااوبالغريزةققفزمثلما

نأ)أفلوطين(يؤكد،الجسمالىالنفسهبوطأي،الهبوطمشكلةعناما

الغريزةاتبعتفهي،ذلكقخترلمأنهابمعنىالأجسامفينزولهاتردلمالنفوس

الخاصة،طبيعتهاعلىاستولىالذيالقانونوارادة،الوحيدةارادقهامقاومةودون

.4،6-485صصيرنانية.مفلسنة!لص.لمحو8مطر.؟2و!صلهيونانية.لهفلصعة!اتيدسبكرم.-،

ميههـ8.ميوناني.ي!فكرخرله!طرحمزرعي.يصري،244ص.2حمفلسد4.ثاتاميلىبرهيه.-2

فى.9صه.2ح.ينس!فهلشركاررفىعلي.بحمد!طن!و،386ص.اليونلنمةطدلسفةثالضوولثر.ستسى.-3

-!هـ5-
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الاسلامي.معربيالنكرل7سكند!ةمدرسة+الحرمفلث."مفصل

أقرهاالتيالضرورةبفكرتيالجسمالىالنفسهبوطيعلل)أفلوطين(أنأي

فيدونفيأيضأ)أفلاطون(ذكرهاالتيوالخطيئةتيماوس،في)أفلاطون(

وفيددوس)،(.والجمهورية

،بالبدنممتزجةأنهاحيثمنسيئةتصبحالنفسأن)أفلوطين(ويذكر

ولاكاملةتصبحعندئذالمادةعنتنفصلحينماأجنحةلهاوأنمعه،مختلطة

فاعليتها)8(.وجهفيعائقأتلاقي

كهفأوللنفسعائقالجسمأنيؤكدان)أفلاطون(قبلهومن)افلوطين(فكأن

سجنه،منللخلدصوسيلةعنالبحثسوىهم،-النفسأي-الجوهرلهذاوليس

ذهبالذيالمعنىنفسالى)أفلوطين(ويذهب.أمرهحقيقةمعرفةالىيتوقلأنه

ناوضرورة.الجسديةالأقذارمنالنفستطهيرضرورةوهو)أفلاطون(،اليه

نفسه،عنطبيعيأانفصالأبدنهفيهاينفصلوالتيالمعينةاللحظةمناكلينتظر

ينبغيالجسدعنالنفسانفصالأنذلك،الشجرةعنالناضجةالثمرةتسقطمثلما

)فى(.الأخلاقيةالحياةقوامهوفالتطهرتطهرأ،ايداخليأانفصالآيكونان

ملكوتإلىتدخلأنوحدهاب!مكانهاتطهرتالتيالنفساننقولوهنا

والعلم.الفلسفةذلكفيووسيلتها،الخالصالجمال

السابعالمقالفيعنهالحديث)أفلوطين(تناولفلقد،النفسخلودعنأما

ذوقيةأوصوفيةإلىعقليةأدلةمنالخلودعلىادلتهوتنوعت،الرابعةالتساعيةمن

تهبفالنفسهالحياةبرهانفأهمهاالعقليةالأدلةأما.الدينيةالأدلةالىبالإضافة

افلاطورن؟53-52مىص.(م،980)بمروت:الخح.دارمط.خباز.حنا:ترجمة.افلاطونجمهورمة:افلاطون-،

.(م،95،)مصر:.2طواشئ!ر.صوط!رجمة-التالي!لجنةمط.محموىنجيبزكي!رجمة:اف!طونى،محاورات

.6،4ص.اليونانيةلهنلسنة.حلصاميو8مطر.بعمما؟وما864ص

كرم.ة258ص.(م8968ة)بروا!نوار.ر!هلمط..ا!رضشق!يسمروثرجمة:يحونانية.طنلسفة:شارلفرنر.-2

.328ص،ل!ونانية.نس!خمتات.يوس!

.3!ي-305صصم!نانية.الخلسفةكاتوولتر.ستيس.،54-52صساولهعح،طكنيسة.!لجمينوا.-3

"9-،هـ
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الاسلاميوالنكرل!سيحي،لخكربينالحضار!ةالعمت

هذهتفقدفلقد،الدائمةالحياةمبدأوالنفسفيها،كامنةوالحياة،للجسمالحياة

.(")تفنىلنأنهاأيالأوقاتمنوقتفيالحياة

منوتنقيتهاالنفستطهيرضرورةعلىالصوفيأوالذوقيالدليلويقوم

العليا،للحقانقالخالصالتأولعلىوتدريبها(والشهوات)الملذاتالماديةالشوانب

أنهاحينئذستدركالتنقيةوتلكالتطهر،هذابعدالعلىالعالمالىتصلوحين

.(8)الإطلاقعلىتندثرولاتفسدلاخالدة

،عصرهفيالشائعةالمعتقداتمنمستمددينيبرهانالي)أفلوطين(يلجأوقدهذا

اليهاأسيءالتيالنفوسنقمةتبهدئةالآلهةأمرتهالمافانيةالنفوسكانتلوأنهامؤداه

تأتيأصحابهارحلالتيالنفوسوأن،وتبجيلهمالموتىتكريمالىدعتناولماحياتها،خلال

)فى(.ملموسأ،"دليلأالخرافيةالشواهدهذه)أفلوطين(ويسمي،قيمةبنبوءاتلنا

البالغبتأثرهمنهايظهر،النفسخلودعلى)أفلوطين(أدلةهيتلك

.عصرهوبمعتقدات)أفلاطون(

:التصوف-د

الأفلوطيني،:بالععنىالصوفيوالحبالفناء5-

المتناهيفيهايتصلروحيةمنزلةأوحالأأوتجربةالتصوفكانلما

الفناء.أوالوجدبحاليسصماالىيؤديذلكت!فبالل!متناهي،

اتصالأبهالاتصالطريقعنالأزليه)دراك:بقولهالغاء)أفلوطين(يصف

و،النفسالنوس،.أوبالعقلصلتهامنالنفسفيهاتتحققوحدةفيمباشرأ

امس8مطر.ة،34صملوطت!لهرا!ةله!ساع!ةلهؤد.زكط،432ـهصلهيونانملىمف!سفةتر*يرسفكر*-8

.8،4صاليرنانهة.لهفلسفةحلص.

،3"4-3"3صص..ت(.)ممس:ممس.مكتهة.!صحسذ*سلمم:ترجمهلهخسرو.ر!هلمنري:برس!جيسى-2

.853صمقمممة.!كنمرهمةمكتبةمس!دى.ممبالي

."95-894!هص.ال!ناقلهملسفةخم!اثمامد.لهخرىص*فى،مسنانئ.طفلصمةثاك!لهول!ر.ستس.-3

-!-!هـ
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الاسلامي.،لعربيالنكرلالاسكند!مةممرسة+الر8لهثالث+الفصل

بها.وقائمأفيهاباعتبارهبلعنها،خارجأشيئأبأعتباره!وتعانيهالواحدتشاهد

يعجزأي،والعلمالعقلطورفوقحالةوهذهبه،التامبأتصالهاذاتهاعنفتفنى

.(")كنهها،وفهموصفهاعنوالعلمالعقل

نهائيأ،الفناءيصبحالنرفاناففي،الهنديةوالنرفاناالفناءبينفارقهناكانوردوقد

ذاتي،وجودلهايصبحلابحيثالكليةالنفسفيوتتلاشىالجسدقيودمنتتحررالنفسلأن

.(8)تعالىللهبماويبقيلهعماالإنسانيفنىأنوهوبقاء،فيعقبهالصوفيالفناءاها

وهيالصوفيةالتجربةمنواحدةناحيةالىيشيرلاهناالفناءأنوتحظ

البقاء،بكلمةالصوفيةعنهاعبرالتيهيايجابيةناحيةلهاولكن،السلبيةالناحية

آخر.بشيءالبقاءيقتضيشيءعنالفناءلأنذلك

نظاميخلولالذلك،الصوفيةالتجربةفيكبيرأدورآتلعبالعاطفةكانولما

)أفلوطين(تصوفأنحتى،متساميةكانتمهماالجياشةالعاطفةعنصرمنصوفي

)فى(.الحبطابعمنيخلولاذاته

وتناول،الثالثةالتساعيةفيالإلهيالحبمفهومالى)أفلوطين(أشارلقد

"ايروس(.وميلادو)أرسطو()أفلاطون(مادبةطريقةعلىوالتحليلبالشرحفيها

السلمفكرةطريقعن،الهابطالحبوجدلالصاعدالحبجدلبينالتوفيقوحاول

.(5)أعموالهبوطبالصعوديسمحالذيالإلهي

.896-،95صص.له!نلنيةالفلسفةكاد*ماجدهلهخري.؟42صهاليوفان!ة.ةمس!خهل!لص.امير8مطر.-،

كرم.!عمما؟وما2!ىم.(م8995)بورت:،اللبناني،لعكرطر.مططعربهة.الفلسفةىف!اتكلطوميعهمه:الحلو.-2

فى.2،صطيونانية.الملسفةكالض.يوس!

4336ص.2حلهفلسفي.لهخكرثار*علي.محمد!اقأبوة306صلهيونانية.لهنلصفةىف!اثوولثر.ستيسى-3

!ه!ه"..(م8997)،لقاهر8:قباء.ر!هل.!ملهيوفانية.للفلسد4لهشرلهيةالعصالر:مصطفىالنشار.

!33"مصهه!مول،،"!5،اه"!،!هة!مول5،1،5"!،(.لأهه!ه7!ء!-كهة

،،،8صد.ت(.)مصر:،لمصر!ة.ةض!نليمكتبةمط.لهخري.يحمد:ترجمةهمصرمة.لهحضارهجون:ويلسوت

.830-،22مىص.(م8985)مصر:همعارد.لههرمط.ارسطو.عندسعرلهةنظر!ة:مصطفىالنشار.

-!هـ9-
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يلاسلاصدالفكرل!سيصطدكربينطض!لهةتال!ملا

الإنسانجانبمنصعودهناكبانالقولعلىاقتصرقد)أفلاطون(كانو)ذا

)أفلوطين(ن!ف،الإنساننحواللهجانبمنهبوطايهناكيكونأندوناللهنحو

فيالفيضاوالصدوروأنالواحد،عنفاضأوصدرقدالكلأنذلكالىأضافقد

نأالىذهبقدأخرىجهةمن)أفلاطون(كانواذا،الهبوطمنضربصميمه

يقرر:)أفلوطين(ن!ف،اللهالىفسبتهيمكنلاو)نهللهالإنسانحبهو)الأيروس(

علىالوتتنفسفيويعملدنيويأوأرضيهوبمايهتمعلويهوها"أت

.(،)،تزيينه

المسيحيين،الآباءعندبعيدةأصداءلهاوجدالفكرةهذهأنويلاحظهذا

)أفلوطين(بنظريةاقترنتالتيالالهيالسلمفكرةوأنخاصة،اللاهوتعلماءوكذلك

تقريبفيباستخدامها،المسيحيةالعقيدةعنالمدافعينأغرتقد)الأيروس(في

.(8)الناسأذهانالىالمسيحيالحبفكرة

:،الصوفيالاتحاد"-

وأالاتصالأوالجذبقوامهاالتيالصوفيةالتجربةهوالتصوفجوهر)ن

الصعودتجربةعلىتقوممحضةصوفيةفكرةالجذبأووالاتحاد،باللهالاتحاد

الصورية.أوالشكليةالميتافيزيقيامعتتعارضأنهاكما،للنفسالسائلةوالطبيعة

اتصالعنعبارةهوالصوفيالاتحادوأن،روحيانجوهرانوالواحدالنفسأنوذكر

يتأتىكيفاذ،للغايةصعبأمرالصوفيةالوحدةولكن،الجوهرينهذينمثلبين

منهماولكل)الوجودية(،الأنطولوجيةالناحيةمنبذاتهمكتفمنهماكلللجوهرين

طثر،؟.،2صطيونانية.ةمس!فهلحلص،!يى8مطر.،8،9ص،س!نانيشرخرررلهرحمنمببدوى-،

.،79-875صصفلاطون"عنصوههةمسيفى.

هأل!حلااوطماد!ةالهلأطون:ايضأ:!نظر،873صد.ت(.:ر!م)مصر.مكثهةمط.طحم!.مشكلةزكرط:ايرلعهم.-2

ص.(م،970:م.د).بمعيةالكشدارمط.لهشرليني.وعلأسلهنواتيجورحواىسهسيعلوهـعليئ:ترجمة

-!هـ8-
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الاسلامي.طعرييلهفكرفىالاسكنمر!ةمدرسة+اثرلهئالث.ءطفصل

وهو،للنفسإلفاءدهمنحتىأويندمجأويمتزجأندونيتحدأنهالخاصةحدوده

.(")3الموحدالصوفييخشاهمااخشى

وأالروحاتصالفيالصوفيةالوحدةأوالنشوةتجربةعن)أفلوطين(ويعبرهذا

ذاتيالىجسديعنارتفعتأنعديدةمراتحدثلقد5:فيقولالأسص،بالواحدالنفس

رانعآ،جمالآورأيتذاتيفيوارتكزتالأخرىالخارجيةالأشياءكافةعنبعيدأواصبحت

حياةأنبلفعشقتنظامأسصمعالصلةمنتأكدتآخروقتأيمنواكثرذلكوبعد

.(8)يتجزأ،لاكلأواللهأنصرتأي،القدسمعالمطابقةعلىوحزت

للهالصوفيةالرؤيةبهذهسعدتد)أفلوطين(أستاذهأن)نورفوريوس(وزكر

الثامنةفيوهوواحدةمر6الاتحادمنالدرجةهذهبلغتدأنهكمامراتهأربع

.(ىف)هرععمنوالستين

فيؤكد،للرؤيةالإعدادطريقةأومنهج،سيكولوجيةبصورة)أفلوطين(ويصف

كشيءأولآيستبعدفالجسمشيء،كلمنوتنقيتهاالنفستطهيرضرورةعلى

الجسم،تشكلالتيالنفسالىذكبعدلنصل،للنفسالخالصةبالطبيعةلهعلاقةلا

الخالص،العقلصورةهوذلكبعديتبقىوما،والانفعالاتبالملذاتالإحساسثم

الثنائيةذلكبعديتبقى.اليهالنفستوجيهطريقعنالعقلالىنصلعندما

.(5)كعقلللذاتالتركيبيةالمعرفةفيالمتضمنة

وهو،الذاتلمعرفةيتطلبهماكللديهأنحيث،بذاتهمكتفهناوالعقل

ويجعلهوجودهالعقليعطيالذيفالمبدأ.ذاتهفييفكرأنالىيحتاجكذلك

.2.!-247صصحء.يلفلسفضكال!امديره!.،328صله!نان!ة.السمفةكالهق!الرس!كرم.-"

فؤ!زكول.،6صفى.(م8967:م.د)لنشر.وللطهاعةطعركلالكتا+لارمط.لهحكمة.ممرسةالخفاد:مبد.مكاوي-2

.26ـه-267صصلهوحمانهةءراف!!طيغساقخ!د.4323صشلوطش،يعةلهرستعية

.306صاليونانمة.ةفس!نلاتاتلرلتر.ستهس.423مىلسطغوجي.لهورلهوروس.لهصوري.-3

)مصر:!رو..الوجولهيلهزمان:عهمالرحمن.بموي43كه-305!هص.لهيونانيةالفلسنتال!وولتر.ستي!ى!

.894صه!ونانية.سنلسفة!لص.لمى8مطر.؟68ص.(م،945

-9هـ5-
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الاسلاصوالنكرالهسيصالفكربينالحضاريةالضلات

الضوء)بمساعدة:للنفسالحقيقيةوالغاية،الحاجةهذهوراءفيمايقعبذاتهمكتف

يقول3ذلكيتمكيفلكنالضوء،هذاتحملقوأنتلمسانهي،(هبترىالذي

.(")،ءيشكلاستبعد5)أفلوطين(:

الفكريستطيعلاالذيالواحدهواذنالأفلوطينيالتصوفموضوعوأن

نألهيتسنى،المنطقيالتفكيرمنالإنسانيتحررمابمقدارإذ،ادراكهالبشري

،أخرىتارةوالاتحاد،تارةالواحدبرؤية)أفلوطين(يدعوهاالتيالحالتلكيبلغ

منتمتلئأنأرادتإذاصورةكلمنتتجردأن5)أفلوطين(:يقولكماالنفسفعلى

جميعمنوبالانقطاعذاتها،منعائقايدونبنورهوتستنيرالأسمىالموجود

بحكمبل،آلاتاووسائطدونمرادها،اوالقصروغايتهاتبلغأنيمكنهاالموجودات

.(!)المتوحد،الىالمتوحدفرار

الأفلوطيني،:الصوفيالطريقهراحل5-

عقلي،بحدسيتملابالواحدالنفساتحادأواتصالأن)أفلوطين(يرى

قليل،وهميذوقوتالذينالاعنهالإبانةيستطيعلاالتماسمنضرب)تبل

)فى(.عندهمنادروهو

وأالواحدمنالاقترابكيفيةتوضيحفيالصاعدالجدل)أفلوطين(ويستخدم

كل،درجاتأومراحلأومحددةخطواتوفقالصاعدالمنهجهذاويسير.الله

وهذهوراءها،تركتهاالتيالدرجةوتسبققليهاالتيللدرجةتمهدمنهدرجة

.(5)(النفسي-العقل-البدناو)الجسد:الترتيبعلىهيالمراحلاوالدرجات

.،98-896صص.اليونانيةالفلسفةكاتماجد.لهخري.؟326صلهيوفانية.ةفس!فلىفقارريوسق،كرم.-،

.269صلهوحطنية.رانداهلوطينغسانى.خالد؟،58-857ميصالخ!سفية.12سكندريةممرسة.مصطفىالنشار.-2

.34ص.2جالفلسني.النكرتالضعل.محمد.ريانابو؟8مىوولهيونانية.الفلسفةض!اثيرس!كرم.-3

تمهيد.نحيببس.؟256ص.الوحدانيةرفدافلوطينفسانى.خالد.،53ص.الحكمةمصرسةالغفلر.عبد.مكاوي-4

."29-،28صساا،سكنمرء.ممرسةلتاهم!

-!هـ-هـ
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الاسلامي،العرصالفكرلالاسكندريةممرسة+اثرثلث."الفصل

كمضوعللنفسيظهرلاالواحدن)")أفلوطين(:يقولهماالملاحظومن

لمانهما،النفسوبينبينهشيءلافيهاويحضرالنفسالىيحضرانهأمامها،

.(")واحدأ،الإثنانأصبحبل)ثنين،يعودا

والرؤيةالنظرفوقيرقىالذيالاتحادذلك،الصوفيالاتحادإذنهوهذا

السكر،فيالنشوةحالةاوالعشقفيالجنونبحالةيكونماأشبهاف،العقلية

)الغرابحالةبأسمالإسلامصوفيةيسميهماوهوعماء،حالةفيشيءكلويصبح

.(8)الظلماء()الليلةالمسيحيينالمتصوفةبعضيسميهكماا!أسود(،

مصادرها،:واهمأفلوطينعندالصوفيةالنزعة"طبيعة-

)أفلوطين(نزعةطبيعةحولبينهمفيماوالمعلقونالمفسرلهناختلف

بالطابعيتسمتصوفهأنالى)افلوطين(علىالمعلقينكبارأحدفذمب،الصوفية

الفيدافتي)و(.التصوففيتلاحظالتيكالأحاديةتمامأ،الصارمالأحاديالنمطأو

الشرقي،الأحاديالنمطمنليستالصوفية)أفلوطين(نزعةأنإلىآخروذكر

.(5)هلشريكلاواحدب!لهيؤمنأيموحد،صوفيهوو)نما

منليس)أفلوطين(انكماأحاديأ.تصوفأليساذنالأفلوطينيفالتصوف

المطلقالتطابقتعنيالأحاديةلأنذلكأحاديأ،ليسفهوالوجود،بوحدةالقائلين

الأحاديالنمطذوالمتصوفمنالصادرالقولوانالواحد،أيمصدرهاهمعللنفس

*3+8،"*!م!ح*"*51،5!م!،اول155*06ط15!،ذ"5،لأ!ههـ،ة

.323ص!لوطمن.الرلبعةمتساعيةلهؤا!.ط!كز

*08"لكا:سولاكخ!"يى5،!ة+ممهول(ما04ه+:،"+!!2قه،2و!.

.،فى8-856صمىلهفلسخية.الاسكنمرر!ةممرسة.مسينىلهنشلر،ة849صطيونلني.لهنكرخرتلهرحمزرعبدبموي.

،"06ة*.ح:*لأ!راعف8!"ح!!مء!"!5،.(ء*،هكل:،موا"!ج،و9"،!مة

.898-"96صصطيرنانية.الفلسنةثاهم!ماجد..فخري

!لأل!.ر:.ا""ىء!8أل"،ى+ه"5(5:،له!8!ى،4ة

.330-329صص.2حالخلسفي.الفكرثاررةعلي.محمد.!مانابو

-!هـ7-
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!هملاميوالنكرل!سهحيمنكرفيلهحخط!مةمض!

أحاديأ.تصوفأيممرلاصوفيةفقراتهأكثرفي)أفلوطين(ن!فهوعليه.(الله)أناهو

موحدأ)"(.يكونأنلابدبل

متحدأأومطابقأاللهأنيدعيالوجودبوحدةالمؤمنكاناذاأخرىجهةومن

والشر،الخيربينتوفيقأهناكوأن،متطابقانوالمادةالواحدوأنالماديالعالممع

الوجود)8(.وحدةبمذهبالقانلينمنليس)أفلوطين(أناذنالواضحفمن

النمطمنليست)أفلوطين(عندالصوفيةالنزعةانسابقأأسلفناوكما

هي:ذلكعلىوالأدلةالهنديةالفيدانتافيواضحأيظهرالذيالأحادي

ومتسام(،،6!لك!ةد!ح*،)كامنأسص،مبدأباعتبارهالأفلوطينيالواحدان-،

وأصارمأأحاديأ)أفلوطين(يكونأنيمكنلاثمومنحح5"د!"(.4ح*أ)

وأمعهامتطابقأوليسالأشياءمصدرهوالمتساميفالواحدجامدأ،

لها)فى(.مطابقأ

بأيعلةحتىأوخالقأيكونأنيمكنفلاكامنأالأعلىالواحدكان)ذا-2

استعاراتهيستخدم)أفلوطين(جعلالذيالسببهووهذامعتاد؟معنى

.(4"الأرضيالمائيوالنبعوالجذر.وضوئها،الشسىجيدأ،المعروفة

ك!سقاطيبدو)افلوطين(عندالأتانيمنظامكلأنالمفسرينبعضلاحظوقدهذا

.(3)سيكولوجيأساسعلىالميتافيزيقياب!قامة)أفلوطين(يتهمنمومن،الذاتيةللتجربة

.4صهـه.الهونانيةالفلسفة.حلص8!مامطر.(328-327صص.لهيونانية!سسفةثات!سد.كرم.-8

55،1اممول"الأ*ه*ط*!!لهوة

.8!هيمميلهن!صن!ة.لاسكنمريةمدرسة.مصطفىلهن!ئكل.(3كه"3*ىمصسىفانيضسنلسمةثال!وولتر.ستهمى

"،قزبميهلأله!!*!لي،هيم!8!مء!،+،"فى-،!

.39!س.ن!ط!الرلهعةلهتاعيةلهؤا!زى.

.437صالهوناف!ة.الفلسفة!لص.امس8مطر.،،3صلهو!طنمة.رلد!ط!فساقخالد.-4

ءلو"*"ه*ول"،.:ء"،ي!5،،،!53ده،+551ول"5(ب6++!م!"*ولسهلم!(،!م"**،،،ة

.،فى9-،27صمى!لاطون.من!لألوهمةلهكر8مس!نى.لهنشلر.،889صله!نافي.مفكرخريدمرحمنهمهدكلوى

-!!اك-
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الاسلامي.سربيشرللاسكنمررمةمدىسة*الحر8مثهمث+هدصل

السيولةلضمانقكفيلاوالانتقالالحركةعلىالنفسقدرةكانتطذا

ميزمنأول)أفلوطين(كانوقدالأفلوطينية،الحقيقةواستمرارالجوهرية()المرونة

هذاأنالواضحفمن،الواعيبالفردكليأاهتمامأاهتممنواولوالأنا،النفسبين

!ويلوقتمنذعرفكماأنه)الشخصي(،الفيزيقيبالكيانمرتبطأالأناليس

الشعور،)"،.أوالوعي"بؤرة

ب!أفلاطون(تأثرفهل)أفلوطين(،عندالصوفيةالنزعةأصلعنتساؤلوهنا

.؟القديمالشرقيالفكرفيبالتصوفتأثرأنهأم؟اليونانيالفكرفي

القديم:الشرقيبالفكرالتأثر-8

لأنذلك.الهنديالتصوفضؤفيالادراستهيمكنلاعامةالتصوفكانلما

والاتصال،الحقةالمعرفةحيثمنالبشريللعقلتعرضالتيالمشكلاتجميع

عميقتاملموضوعوكانالعصور،أقدممنذالهنديللعقلعرضتقدالأولبالمبدأ

للتجربة)أفلوطين(تفسيرأنيرىالمؤرخينبعضن!فلذاحكماثه،منكثيرعند

طبيعتهفيأقربتفسيرهوالاتحاد،أوالاتصالاوالجذبقوامهاالتي،الصوفية

فقراءغيبوبةعنشيءفييختلفلاأنهذكركماأوالهنود،المتصوفةبعضالى

.(4)الأرثوذكسيةالمسيحيةالنظرلوجهةمنهأكثرالهند

،08ول"ول!ه"ة5،ال5،!،اا"ه*،ور7هء!!ههل2فى4ة

الرونانهة.ةفس!فلا.حلميامم!8مطر.،850-849صص.الفلسفيةالاسكند!مةممرسةمصطنى.،لنشار.

."9"-"95!!ع.يليونانيةالفلسفةثال!ماجد.هخري.ا94-93!ص

لههل!ول*:!0880ءح،53+ةما!أ55!كاه5،**ها!*.(ح8*ض*8،:،فىيم!4!!هلة،،+هم!لو8،لا

5،5،أهـةول!2لهوة

عب:تحقيق.ةي!شتلاطرسالة:(م80،5هـ/4كو)تسحةيناسدعبدبنهوزلنبنالكريمميالقشسى

روس!.كر*،6ىف-60صص.8ح904"هـ(.)قهر8:يل!ثس!.لهك.!صالشرم!.ينومحمودسود،لحليم

عبدقحقمط:سمع.مو،م(:7/ـه398لهسراء)تعليينسهعبد،الطوسي؟29،صميونانية.منلسفةكات

.45-43!هص3"ه(.!و)مصر:لهحميت.!سم!لهدمط..ر!رسوطهمحمؤالحلج

-9!9-
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الإسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضاريةالضلات

بتأثريوحيصادقدليلأوإشارةأيهناكليسأنهآخر،ذكربينما

هذهفيالهنودمنمعرفةايةيكتسبلمانهذلك،الهنديةبالحكمة)أفلوطين(

صلةايةلهتكنولمبحته،)غريقيةكلهاالفلسفيةمعارفهأنكما،بالذاتالفترة

.(")الإطلاقعلىالشرقبفلاسفة

وأن)أفلوطين(،فلسفةعلىالهنديالتاثيرهذاأهميةإلىآخراشارولقد

الرئيسيةالعناصراوللأفكار)أفلوطين(فلسفةمشابهةأساسعلىقائمالتانيرهذا

بينالمباشرالاتصالبهذايشهدبرهاناودليلأيهناكليسانهرغمالهنود،عند

.(8)الفكرين

فلسفةفيالهنديةالعناصربعضاخذقد)أفلوطين(بأنالقوليمكنوهنا

الفيثاغوريين)9(.منبعضهااستمدالأخيرأنحيث)أفلاطون(،

القديم:اليونانيبالفكرالتاثر-2

الأرضيمحبسهامنالنفسخلاصعنتحدثقد)افلاطون(كاناذا

الذيالغرضن!فقبل،منفيهتعيشكانتالذي،العلويعالمهاالىو)نطلاقها

.(4)الإمكانبقدرباللهالتشبههوالزهدهذامناليهيرمي

تحقيق:المسانل.لتهذيبالساكل!ئ!فاء:(م،405/ـه808)تالحضرميمحمدبنالرحمنعبخلدون.)بن-،

محمدحامدابو.الغزاليوما!م!ا؟80ص.(م،997)بمروت:المعاممر.الفكردارمط.لهطت.مطيعمحمد

؟438ص.4جد.ت(.)بمروت:.العربيال!راث)حياهدارمط.المين.علوم)حطء،،،م(:،هـ/505)ت

ول"ةاهآهمهول*.:!5،ه"لهىآ!ل،"*!،ه*!6ط15!"أا!يه.لأ"!،3ة

.305صاليونانهة.الفلسفةتاتوولتر.ستهس.

.،لهلالدار.مط.الله:عباسالعقاد.؟32-28صص.العربيةلهفلسفةخي!اتلهيالوافيعبد*.الحلو.-2

.873ص.(ت.د)مصر:

!ان.ابوة32-3مىه.العربيةةفس!فهلقاررفيالوافيعبمط.طحلو.ة25!صسونانية.ةخس!فلاشلردهرنر.-3

.32،ص.2ح.الفلسفيطفكرثاتعلي.محمد

مىصمفلصنية.يلاسكنمريةمصرسة.مصطفىالنشار.165-ء4صصطوحدفية.رافداهلوطين.فسانخالد.-4

.54-52ماص.8حوطعليالكنهسة.!جمينوا،ة855-854!ا

-70!-
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الاسلامي+العربيالفكرليالاسكخصريةممرسة+الهرالفلث،"النصل

المعرفة،طريقعن،الكمالنحوالسعيهوالأفلاطونيةالفكرةهذهغايةل!ان

الاتحادالىلا،بالذاتالخيراوالإلهيالخيرالىالوصولللإنسانيتسنىحتى

الصعوبةمنوتجعلقائمةتظلثنائية)افلاطون(مذهبففي،اللهمعالتام

قوىوتنميةالمعرفةالىينزع)أفلاطون(ف.كاملةالصوفيةإليهينسبأنب!مكان

)أفلاطون(،عندالزهدبنزعةيتأثرفلم)أفلوطين(أمامنها؟العقليةوبخاصةالنفس

التعارض)زالةيقتضيذلكوأن،الأولمعالصوفيةالوحدةمننوعإلىينزعأفاذ

.())للموجوداتالمختلفةالمراتببين

)أفلاطون(،عندالزهدبنزعةيتأثرلم)أفلوطين(كان)ذاكله،هذامنوعليه

الواحدالىالنفسسيرمراحلبيانفيواستخدمه،عندهالجدلبنظريةتأثرف!نه

به.للاتحادذلك،المطلق

ثانيأ:فووفو!لوس:

وشخصيته:حياته-،

الفضلويرجعالجديد،الأفلاطونيالمذهبأتباعمنيعتبر)فورفوريوس(

معرفتهفي)فورفوريوس(،سيرةعنبحثآكتبالذي)يونابيوس(إلىالكبير

.(!)الجديدةبالأفلاطونية

محمد:تحقيق.الحكمفصوص:(م0339/950)تطرخانبنمحمدبنمحمدر!نابو.الفارابي-،

محمدبنمحمدن!مرابو،الفارابية50-49صص.(م،976)القاهر8:.المعارفمط..ياسينحسن

فؤاد.زكريا،؟50ص.(م،892:)ليمنبرللى.مطالمساكل.عيون:(م0339/950)تطرخانبن

؟328-327صص.اليونانيةالفلسفةتاريخيوس!.كرم.؟4ـه-47صصفلوطين.الرابعةالتساعية

.،30-،28صص.الاسكندريةمدرسةلتاونتمهيد،نجيب،بلدي

.298ص،اليونانيةةفس!فلاتاون.يوسفكرم.

-!7-آ
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الاسلاميوالفكرلثسيصالفكربينالحضا!لهةالضت

ولدمالكوس(،أو)ملخوسويدعىوثنيةأسرةالى)فورفوريوس(ينتمي

فيوكان،والإسكندريةوفلسطينسورياوزار،(م233)سنةحواليصوربمدينة

بسببذلك،المسيحيةبالعقيدةيلتزمأنيستطعلمولكنهمسيحيأ،حياتهمطلع

.(")(م250)سنة)ديكيوس(الإمبراطوراضطهاد

،والغربالشوقملتقىكانتالتيصورفيشبابه)فورفوريوس(أمضى

ملمآ)فورفوريوس(كانثمومن،اللهجاتوكثرتوالمذاهبالآراءفيهافاجتمعت

السريانية.باللغةمعرفتهباللغةمعرفتهجانب!الى،والهيروغليفيةواليونانيةبالعبرانية

.(8)المصريينوقدماءوالفرسالكلدانيينأسرارعلىأطلعكماالبلاد،أهللغةوهي

فيوذلكالشهير،المسيحيالعالم)أوريجانوس(بأتصلانهقيلوتدهذا

يفسرهكانالذيالإنجيلمعرفةمنمكنهانهمنهاثمراتالاتصاللهذاوكان،صباه

هذهلهيسرتأخرىجهةوهن،اليونانيةبالفلسفةذلكفيمستعينآ)اوريجانوس(

قدماءكبارمؤلفاتحوتواسعةمكتبةعلىيطلعأنب)أوريجانوس(الصلة

)فى".ومحدثينيونانالفلاسفة

والعلماء،الفلاسفةكبارايديعلىاثينافيالفلسفة)فورفوريوس(درس

اللغةأسرارعليهدرسالذيو)لونجنيوس(،و)أبولونيوس()ديمتريوس(منهم

.(")الفلسفيةالأفكارأعمقالىبالإضافة،وبلاغةوصرفنحومنفيهاوماالأغريقية

،-ح*3!ا:3**هآه،4*هفا08+1،5،!ح،"ق"+،ح8"ول*،ه*لاأه76"أ*"ه*،ه*:،!و،4.ه،!وة

.،73-،69صص!،كالأسلامي.التغكيرمنلأسالجانبمحمد:،البهي

2"ح5طه،،ه*8!،!ط"5+ه!55ةا*!85!7هط،،"!ء7،8-8،2ة

.8،ص)يساغوجي.لهورفورموس.الصور+ى

مط..اميناحمد:مراجعةمحمود.نجييزكي.:ترجمةالقديهة.ةفس!نلا-الفربيةمفلسفةكاتبرتراند:رسل.-3

.2ح.الفلسفةتات.اميلبرهييه.؟433-432صص،،ك.(م2080)مصر:للكتا*.العامةاسصريةالهينة

.97-96صصطفلصفية.الاسكن!ريةمدرسةمحمود.محمدقحق.ابوة269ص

قحد.ابو؟429.اليونانيةالفلسفة،حلميامير8مطر.؟269-267صص.2ج،ةفس!فلاتارر*)ميل،برهييه،-4

.98-96صص.الفلسفيةام!مكنمريةمدرسةمحمود.محمد

-!7!-
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الاسلامي.،دعربي،لفكرلالاسكند!يةممرسه"الرلهفلث.+الفصل

للنفس،الخلاصتحقيقهوللفلسفةالرثيسيالهدفأن)فورفوريوس(ذكر

وأنووعورتها،مشقتهايتحمللمنالنجاةفيهاتكتبطويلةتجربةالحياةوأن

وطلبهاالنفسرغباتبسببو)نماالجسمبسببليسومصدرهاالشروراصل

والحبوالإيمانالصدق)فورفوريوس(امتدحوقد.الشهواتفيطنغماسهالفذات

.(")الإلهيةبالذاتتتعلقلاهوتيةفضانلباعتبارهاوالأمل

الحئيقولوهويموتأنللإنسانالخيرمنأنهإلى)فورفوريوس(وذهب

المرءيتمتمأنفيليستالتقوىأنالىيذهبكما،الغلبةسبيلفييحرفهأنمن

الذيهونظرهفيفالحكيمالدهوية،القرابينويقدمالضحايايذبحأناوبالدعاء

بالعباداتقام)ذاحتىالإلوهيةيدنسف!نه،الجاهلأما،باللفظلابالقلباللهيعظم

.(8)المراسيموأدى

:(سول!و!رو!ارالمسلمينمعرفشمدى+!

الإسكندربعدأنه5:(النديم"بنفيذكر،لهوترجموا)فورنوريوس(العربعرف

أرسطاطاليس،كتبوفسر،جالينوسبعدوكانصور،مدينةاهلمنامونيوسوقبل

كتاب،المنطقيةالكتبالىالمدخلمنايساغوجيكتاب:ذلكبعدالكتبمنوله

بنقلوالمعقولالعقلكتاب،الدمشقيعثمانأبينقلالحمليةالقياساتإلىالمدخل

مقالاتسبع،والمعقولالعقلفيسحسوسعلىالردكتابأنابو،إلىكتابان،قديم

.(9)"الفلاسفةأخباركتاب،سريانيمقالةالأسطقساتكتاب،سرياني

،""8ا*8!ءة"5،"ع!"5،5*(له!ه0،07ة

النكر"!اتع!ي.بحمدديانبو؟،73-،69صص.،ك،يم!سإليلتنكيرمنالالهيالجانيمحمده.البهي

فى.39-338صص.2!الفلسد*.

بعدها؟وما267ص.2ج.ةنس!فلىفتاء.اميلبرهييه،123-22صص.لساغوجيفورلهورص.طصور!.-2

.44صالف!سنة،تالضكلدروس.يوسف،وكرمابراهيممدكور.

.355-فى54صا!.6جيلفهرست..النديمافي-فى
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!م!لاميوالخكرللسيصالفكربينالحضاديةال!لات

اهل"منأنه:منعنه(النديم"بنذكرهمانفس)القفطي(ويذكر

بعدوكانوغيرهأمونيوساسمهكانوقيل،الشامساحلمنصورمدينة

أرسطوكلاممعرفةفيوالتقدمالفلسفةعلمفيالنباهةولهجالينوسزمن

.(")،طاليس

يحكيالذيأفويدعيأرسطو،لكلامالشارحانه5:عنه)الشهرستاني(وأورد

الثلاثةالأصولهنأن"ورغم.،صحيحغيرالعالمبحدوثالقولمن)أفلاطون(عن

شيءوههنا،متحركواماساكن)ماجسمكلإن،والعدموالصورةالهيوليهيالتي

وكل،بسيطواحدففعلهبسيطآواحدأكانماوكل،الأجسامويحركيتكونمايكون

اللهففعل،طبيعتهمثلففعلهموجودوكل،مركبةكثيرةفافعالهمركبأكثيرأكانما

تفعلالطبيعةأن"وقال؟،مركببمتوسطيفعلهاأفعالهوباقي،بسيطواحدبذاف

ماالاتفعللابل،والاتفاقبالبختتفعلليستولكنها،ارادةولاعقلولافكربغير

.(!)،وحكمةوترتيبنظمله

هذهأنشكولا،الأقدمينالفلاسفةتراثدراسةعلىالعربتوفرهكذا

تلقيلأنهاذلك،الإسلاميةالنظروجهةهنعظيمةوقيمةكبيرةأهميةذاتالدراسة

تبينفهي،الفلاسفةهؤلاءلدىوجوهريةاساسيةقضاياعنالنقابوتكشفالضوء

تبينكما،العربيةإلىمنهانقلتالتيالكتبوعددمصنفاتهوأهمالفيلسوفنسب

.(9)اليونانيةلاالسريانيةطريقعنكانتانها

.870-869صصالحكماء.باخبارالعلماءاخبار!القفطي-،

.،66-،64صص.2ج،والنحلالملل،الشهرستاني-2

العالم"الفلسديةاليونانيةالمذاهد*ديفيد:نا.سنع!ة9صايساغوجي.لهورفوريوس.،الصوري-3

بعدها؟وما،37ص.(م898،:)بيروت.العربيةالنهضةدار.مطشرف،جلأل:ترجمة،الاسلامي

الاسكند!لهة.الممارفمنشا8مط.!(الاسلأمفي)فيدونالأفلاطوفيةالأصول:ساميعليالنشار،

الأنجلو.مطالاشراقية،الفلسفةاصولعلي.محمد.ريانابو؟274ص.(م896،:)الإسكندرية

.35ص.(م8959)مصر:،المصرية
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الاسلامي"العربيالفكرليالاسكنمريةمصرسةأثر8"الثالث*الفه!ل

اعماله:واهممنهجه-!

انتقاءعصركانبأنه)فورفوريوس(فيهجاءالذيالعصرطبيعةاتسمت

و)أرسطو(،)أفلاطون(تعاليمبينكتبهفي)فورفوريوس(جمعثمومنواختيار،

محاولةالىذلكبهتأدىولقد)بوسيدونيوس(،ا!واقيبالفيلسوفذلكفيمتأثرأ

اتسمكماأقسامها؟في)أفلاطون(رأيموضعالنفسقوىفي)ارسطو(رأيوضع

ومحاولةالقديمةبالنصوصوالاهتمامالعنايةبميزةاخرىناحيةمنالعصرهذا

لماولكنه)أرسطو(،دالمقولاتكتابشرحعلى)فورفوريوس(عكفلذاتأوليها،

لكي))يساغوجي(كتاببوضعسارع،منهالاستفادةيمكنلاالكتابهذاانرأى

فيغوامضهايحلولم)أرسطو(،ذهنعنغابتالتيالمنطقيةالأولياتيوضح

)المقولات())(.

استاذهمنابتداعأاقلفكان)فورفوريوس(،أعمالأهمناحيةمنأما

لاضخمأعددآوكتب،الاطلاعغزير،الثقافةواسعكانذلكمعلكنه)أفلوطين(،

ورياضيأ،ومؤرخآونحويأوناقدآفيلسوفأكتاباففيوكان،المؤلفاتمنبهبأس

التالي:النحوعلىهيومؤلفاته

الفلسفة:في-أ

:(8)الفلسفيةهؤلفاتهأهمهن

دينيأاتجاهأيتبوفيه،التنبؤاتفلسفةعلىشرحاوالكهانةفلسفة-

الفلسفة.اتجاههمنأكثرتنسكيأ

امحكاآطا"لأه!ة!ي!ه*+ه"فىة!ه!م!اكم!،""!و!،ة

غلابه؟298ص.اليونانيةالفلسفةثالضيوسك.كرم.؟269-267صص.2ئج.الفلسفةثات.اميلبرهييه!

.327-323!ه!ه.2جالأغرسقية.ةفس!فلامحمد.

ح5،155!8**ةفى،ه+ه!"8!ل!ي5،.لاطي7،،،!7،2ة

مطر،ة20،ص.اليونانيةالفلسفةتالضماجد4لهخرى؟433-4فى2صص،8ك.الغربيةالفلسفةتاتبرتراند.رسل،

.339-338صص.2ح.الفلسفيالفكرتافىعلي.محمد.ريانابوة430-429.اليونانيةالفلسفةحلص!أمير8
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9!سلاميوطفكرل!سيحيمنكربينطحض!ةال!

الآلهة.تمانيلعلىشرحوفيه،الآلهةصور-

التنسكيةللحياةتفصيلبمثابةويعتبر،الحيوانلحمأكلالابتعادعنفي-

الروحانيين.الفلاسفةمنكثيرولآراء

السادسالقرنفي()بويساللاتينيةالىترجمهوقد،المقولاتشرح-

.لميلاديا

لللافلاطونيةالأساسيةالفكرفيوجيزملخصوهو،المعقولاتفيمقدمة-

.الجديدة

عندكبيرمقاموله)أرسطو(،لمقولاتمقدمةبمثابةوهوإيساغوجي:-

الحركةعليهاتاسستالتيالأساسيةالدعائمأهممنيعتبر)ذ4العرب

القرونطوالالمثقفةالبيئاتكلسيادتهشملتوقد،العربعندالمنطقية

والغربيين.والبيزنطيينالشرقيينعندتامآ،شمولأالوسطى

ووطائفها.النفسنواحيفيهاذكر،هامةرسالةوهي،النفسقوىشرح-

الى)فورفوريوس(وجههأخلاقيكتاببمثابةوهيمارسيلا،الىرسالة-

افتراقهما.بعدنوجته

الى)فورفوريوس(بعثهارسالةوهي)أنيبون(،علىالردفيرسالة-

تحمللأنهاذلكبها،المسيحيونرحبولقد)أنيبون(،المصىالكاهن

الوثنية.العقائدفيالطعن

النقد:في-ب

"ضدبعنوان،رسالةعشرخمسةيحويضخمأكتابأ)فورفوريوس(ألف

علمينقدعلىمشتملأ،المسيحيةالديانةعلىعنيفهجوموهو،"المسيحيين

شروحلاسيما،الكنيسةمنبهاالمعترفوللشروحالإنجيللنصوصعميق

دفعه،يجبوأنهالمسيحيينعلىخطرآيمثلالكتابهذاكانولما)أوريجانوس(،

-!7-هـ
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الاسلامي،معرسمفكرلي!مكنهريةم!رسةطلحرلهثلاث."مفصل

الثالث()فالنتينالإمبراطورورأىيسبيوس(،)ومنهمعليهللردمنهمكثيراتجهلذا

.(")النيرانفالتهمتهالكتابهذااحراقضرورة(م448)سنة

التارلق:في-ج

:(8)امهكتابانفيهوله

)أفلاطون(.عندينتهيأجزاءأربعةمنمكونوهو،،الفلسفةتاريخ5-

الباحثينأنظارلفتتلدرجة)فيثاغورس(حياةعلىالأولالمجلدفيركز

.الإطلاقعلىمؤلفاتهأهممنويعد،ومحدثينقدماء

وكتب،(م300)سنةبعد،شيخوختهفيكتبهوقد،"أفلوطين"حياة-

الفلكفي،مختلفةعديدةمقالاتذلكالىبالإضافة)فورفوريوس(

والخطابة.النحووخاصةواللغةوالرياضيات

ارتباطهاهنالنفسمسيرةأورحلةرسمإلىالفلسفيةأعمالهمعظمأتجهتوقدهذا

.(9)المعقولالعالمفيوالدينيالروحيالتأملحياةإلىواتجاههاالمحسوسبالعالم

لها:وعدائهالمسيحيسشه)فورهمديوس(موقف-4

عنتعبررسالةعشرخمسةبصقلية)قامتهأثناء)فورفوريوس(كتب

حياةمنالدقيقةالفترةفيوذلك،المسيحيينمعأجراهاالتيمناظراته

."4)تحبدينيطابعذاالجدلهذاوكان،الإمبراطورية

"-!ء"*!ه*+ههول*!!ها"ءةول،ح5حه*"لو!ءوو،-،،ةه"ه"اهه!!)!ن!"ه+!ه

ه""ي!م5،!7ه!ا7.!2هـ،ة

.96صالنلسف!ة.12سكنريةه!رسة.محمؤمحمدلهحف.ابو؟298صلهيونانية.ةفس!فلاثالضروسف.كرم.

.43صهلهيونانية.الفلسفة.حلميامير8مطر.4269ص،2ح.الفلسفةكاررفىاببرهييه.-2

البهي.(202صلهيونانية.الفلسفةتاتماجد.لهخرىبع!ها؟وما267ص.2حطفلسفة.تاهمضاميلىبرهييه.-3

.873-،69صص.8حامممعمي.لهنعكمرومنا،لهيالجانبمحمد!

،*،+"ا،!4أا"5،!!ه!""هن!*7*،هء*ةح،!ل*ماول)ا*"ه+.!"ه"ا،7.5،5.اه7ءى،ـهة

سههـ92.ميونانية.الفلسفةتاتيوسفكرم.

-77!-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الاسلأميوالفكرالهسمحيالفكربننالحضا!يةالعملا"

،()فورفوريوسلتلميذهالمسيحيةضدالوثنيةعنالدفاعمهمةتركقد()أفلوطينأنذلك

يعترضىانماشيء،فيالمسيحيةالأخلاقياتيمسولا،السياسيةبالمسائلكثيرآيعبألاالذي

الأقانيموفرضتواللهالعالمبينمزقتأوميزتقدلأنها،الزمنفيالعالمخلقعقيدةعلى

كان5قيل:هناومن.ومستحيلةغريبةفكرةالأجسادبعثفكرةاعتبرأنهكما،المتجسدة

.(")"الوحدةلهذهتمامأواعيأوكان،للدينالمسيحيةالفلسفةمعيتفقفورفوريوس

الذي،()المسيحعنملاحظاتهفيمتحفظأ)فورفوريوس(كانوقدهذا

أنهعلىبرهانأاودليلأحياتهفيالواضحالضعفأناعتبرلكنه،كمعلمبهأعجب

أنببساطةووضح،أمرهفييغالونالذينالمسيحيينيلومأنهكمامقدسآ،ليس

.(!)الإغريقعندالطباله)أسكليبوس(عبادةمعتتفئلا)المسيح(عبادة

الكنيسة،وروادالرسلأوالحواريينالىلاذعآانتقادأ)فورفوريوس(وجهكما

ذلك،الدينيالإحياءاستردادعلىقدرتهموعدمالوطنيةالىإفتقارهمأدانحيث

.(9)و)أوريليان()ديكيوس(الأباطرةحكمأثناء

5-مذهبه:

بالطابعاتصافهامناكثرالعمليبالطابع)فورفوريوس(فلسفةتتسم

صياغةويمكن،الشعبيبالمعنىالدينيةالناحيةعلىتؤكدفلسفةأنهاكما،النظري

يلي:فيماوآرائهمذهبه

اليونانية.الفلسفةتاتماجد،لهخري..،99-،98ص.8جالاسلأمي!التفكيرمنالالهيالجانبمحمد..البهي-8

الاسكندريةمدرسةم!طفى.النشار.؟349،354ص.2ج،يفس!فلاالفكرتاونع!ي.محمد،!يانابو؟202ص

."67صاالف!سفية!

2-،اآه*5،ط،8ء3*ه+*فىهأ+!5،ح4*ق*"ة2.781.!"لهنة

.8-7صصالحكماء.باخبار،لعلماءأخبار،القفطي

هآح8*+4ءه*،ه3،!!ع،.008+4102ءح35!ك!م55ح8!ل""!،!وة

.3صه.غوجيلسا،فورفوريوس.الصوري
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الاسلامي+العربيالفكرليالاسكندريةمدرسة"أثر+الثالث"الفصل

فلسفته:فيالتنسكيالدينيالجانب-أ

الكهانة،فلسفة:مثلمؤلفاتهبعضخلالهنالجانبهذامعرفةيمكن

النفسعودةكتابهالىبالإضافة،الآلهةوصوراللحومأكلعنالامتناعفيورسالة

ف!نهما،(الآلهةصورةو)عبادة(الكهانة)فلسفةبكتابيهيتعلقاميفو.(")اهئرابإلى

فينيقيا.ساحلوهي،الشرقمنالبقعةهذهفيسادتالتيبالعقائديتعلقان

كانالتي،الوثنيةالديانة)فورفوريوس(فيهماسجل،تاريخيمصدروالكتابان

.(!)والعباداتالطقوسمنكثيرأفيهماوروىيعتنقونها،السريان

استطاعف!ذا،الغيبيعلمونالآلهةبأنالاعتقادعلىالديانةهذهجوهريقوم

بابعلىالكتابويشتمل،المستقبلعلىأطلعوهماديةبوسائلبهمالاتصالاحد

تسخروكيف،الأنفسفيواقتراناتهاالكواكباثرمعرفةأي،التنجيمفيكبير

ويتحدثهذاالشر،أوالخيرنحوالأفعالوتوجيه،الغيبعلىالاطلاعفيالآلهة

.(!)وبابلوليدياوفينيقياالمصريينقدماءطقوسعن)فورفوريوس(

وأخرىأخلاقيةجوانبففيه،(الحيوانلحماكلعن)الامتناعبكتابهيتعلقفيماأما

الفلاسفةمنكثيرولآراءالتنسكيةللحياةمفصلأعرضأيعدالكتابهذالأنذلك،دينية

)كاستريكوسوهو)أفلوطين(تلاميذانإلىيرجعالكتابهذاتأليففيالسروأن،الروحانيين

الدنيا)هـ(.عنوالابتعادالزهدسيرةمنالمدرسةتعاليمعلىالأستاذوفاةبعدخرج،(فيرموس

م!لر،ة269-267صص.2ج،ةفس!فلاتات)ميل!.برهييهة29-25صص9شطغوجي.لهورلهوريوس.اليموري.-،

.34صه.اليونانيةالفلسفة.ص!حامير8

،،"3!"6طا"6ء*08!!هأ+!ه!ح،ءةأأه!ة*.7ه0،10!!76ة

الفلسفية.الاسكندريةمصرسة،مصطفىالنشار،ة433-432صص.،ك.الغربيةفىلفلسفةتاءبرتراند.رسل،

.،67-866ميص

ح55أ"ه*5!*هـةأه+8!5"!ل!ي5،،لاصلا77"*!ى،7-8،2ة

.298-297صصاليوفانية.الفلسفةثارفى.يوسفكرم.

"ة*+كاحآ+5ء"!ع-!ا5"5!أ9*!،،3ة

.388ص!2ج.يفس!فلاالفكرثاىعلي.محمد.!يانأبوة43صه.اليونانيةالفلسفةح!ص.أمير8مطر.
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الاسلاصوالفكرللسيحيالنكربينالحضاريةالمطت

فيعليهاكانالتيالزهدنزعةبرغم)أفلوطين(أنإلىهناأشيروقدهذا

الفلسفيةالحياةادراكأنمناشارةأيعلىتساعيتهفييعثرلمف!ف،أخلاقه

مواضعفيالا،الحيواناتلحمأكلعنامتناعأذلكمنرث!اوبلتقشفأ،يتطلب

الىصاعدةتنطلقأنللنفسيمكنحتى،الماديةالوسائلبتقليليتطلبقليلة

.(")بهللاتحادالواحد

النفس:-ب

النفس)عودةكتابهخلالمن،النفسمن)فورفوريوس(موقفيتضح

ذهب)أفلوطين(ف،استاذهوآراءبتعاليمالواضحتاثرهفيهويبدوبارئها(،الى

للواحد،تأملهنتيجةالآخرهويصدرالذيالعقلعنتصدرالنفسانالى

)فورفوريوس(بسطوقدوالهيولي.العقلبينمتوسطةقعتبرعندهفالنفس

القولإلىميلأأكثردينيأ)تجاهأبهاأتجهأتغير،كتابهفيالنظريةهذه

.(!)والعالماللهبينبالمتوسطات

النشاطغايةفيبحواملتتلبسالشياطينأنإلى)فورفوريوس(ويذهب

أيضأويرى،الخيالفيتتعقبناأشباحهيئةفيالظهورعلىالقدرةولهاوالحركة

فيوقع،والملذاتالشهواتإلىطتجهالدنيابامورنفسهشغلإذاالإنسانأن

النفسسارتف!ذا،التعقلعلىقدرفبالتاليوقلتالأمر،عليهواختلطالكثرة

حيث،الجحيمالىالموتبعدوحاملهاهيذهبتالدنيا،الحياةفيفاسدةسيرة

نأفيرى؟للخلاصالطريقعن)فورفوريوس(ويتساءل،العقابمنضروبآتلقى

ح55ول"همه!*أفىا5+8!40ةا!ي5.لاه7هط7.!2هـ،ة

دارمط..سقراطقبلاليونانيةالفلسفةفجرلهؤاد:احمد7مواني.؟329ص.اليونانيةالغلسفةتا!.يوسفكرم.

.76ص.(م،954:م.د)طعربية!،لكتباحياء

.فخرية306ص.اليونانيةةفس!فلاتافىوولتر.ستيعس.؟35-34صصدسماغوجي.لهور!ورموس.طصوري.-2

.202!.اليونانيةةفس!فلاتالضماجد.

كاو-8-
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الاسلامي+،لعربيالهكرلالاسكند!ةمهرسةاثر5ثلث،"الدصل

لهاتفتححيث،العقلالىتلجااذنجاتها،سبيلقواهاففي،النفسيدفيالطريق

بارئها)"(.الىالعودةللنفستتيحالتيالمعرفةأبوابالفلسفة

متدينأوشارحأ،ومؤرخأفيلسوفأكانانهلناتبين)فورنوريوس(،آراءمنتقدممما

النفسعنحديثهفي،فلسفتهعلىكلهذلكأثرانعكسوقدشرقيأ،صوفيآوكان،شعبيةبديانة

للمسيحية.وعدائهومصدرهالشرعنوكلامهالفضيلةلمسألةتناولهفيأيضأعلاجهاوكيفية

الأبامي:نومينوس:ثالثأ

8-حياته:

الأفلاطونيينوأشهر،الميلاديالثانيالقرنفلاسفةمنالأبامي()نومينوسيعتبر

عندكبيرمقاملهوكانمحدثأ،فيثاغوريأكانوانالمذهبزعيمويعد،السوريين

الهرمسي،والتعليمبالغنوصيةصلاتلهكانتكما،الميلاديالثالثالقرنفيالأفلاطونيين

.(!))فورفوريوس(ينتميكماتمامأسامياصلالى)نومينوس(وينتمي

الثنائية،فكرةعلىاهتمامهركزفقدثمومنا!أفلاطوني،بالفكر)نومينوس(اهتم

مقربآكانكماالأغريقية(،يتكلمو)موسىالآتيك()موسى)أفلدطون(دعاالذيوهو

عندالقديمالشرقوتعاليمأفكارفيبالبحثنفسه)نومينوس(شغلولقد،لليهودية

كبيرأ،اختلافأبينهمفيمايختلفهـنالبعضأنرغم،والمصريينوالمجوسواليهودالبراهمة

."9)بحتةيونانيةكانتأنهاأم،الشرقيةبالأفكارتأثرتقدفلسفتهكانتاذاكما

البهي.بعدها؟وما267ص.2ج.الفلسفةثار!.)ميلبرهييه.؟36-34صصايساغوجي.لهورفوريوس.،الصوري-،

.،73-87صهص.،ج.الاسلاميال!فكيرمنالالهيالجانبمحمد.

2-!،*(عاة*.:""**ء".!لفى.!*أ!"!لاسمةمهه"،15ء**ه+6ها!م+أ.3!ل00.7،،،(،940)،!.لهك!ة

.285مىلهيونانية.ةفس!فلاتات.يوسفكرم.

فىا08.،ح،!*:"،"8!أه0،!"ه!ة5*ا3س"ه!*ام5،*لظهلأ(:،كولاثو،2ةكاه7ةهـل!!

.289-هـ82صص،2جالأغرمقية.ةفس!فلامحمد.غ!ب،

-،كا!-
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الاسلاميوالفكرل!سيحيالفكربينالحضا!يةال!لا

2-مدهبه:

كالتالي:فهيوآرائهالفلسفيمذهبهناحيةمنأما

الديمورج،فيمذهبههيوبارزةخاصةبميزة)نومينوس(فلسفةتتميز-أ

كانتولماوالأثينية،الموناد،والمادةاللههما:متعارضينبمبداينيسلماذ

الفكرةهذهطورقد)نومينوس(ن!ف،بالواحديةالتزمتقدالفيثاغورية

هوعندهفاللهالفيثاغورية،عنأخذهاقديبدوانهالتيالثنائيةفكرةأي

فانالنحو،هذاعلىالأمركانولماالشر،هيالمادةوإن،الخالقالموناد

ومن،الأحوالمنبحالاو،الوجوهمنبوجهبهايرتبطلاالمتعاليالله

.("الثنائيةالطبيعةذوالصانعانهآخر،لإلهالحاجةكانتثم

خيرةنفوس،العالمفيالنفوسمننوعينهناكأن)نومينوس(يرى-ب

والأخرىعاقلةأحدهما،نفسانالإنسانفيتوجدأنهكما،شريرةوأخرى

وتشملالعنايةمملكةأحدهما:مملكتينإلىينقسمالوجودوان،عاقلةغير

الكواكب،بتاثيرالجبريةويسودهاالمادةمملكةوالأخرى،العاقلةالأرواح

الضرورية،الأحداثعلىقاصراللهوعلم،اللهمنوالنقصالشرفليس

علىدلتانالعناصروتلكوالأنثربولوجيا،التنجيمبعلمتأثرهنلمسوهنا

.(8)عقليةأسسعلىالتنجيمعلم)قامةمحاولةعلىتدلف!نهاشيء،

الهيرارشيةفكرة)نومينوس(فلسفةفيالانتباهيسترعيماأهمان-ج

)الخير(،الأولالعقلأو(الأول)الإلهرأسهعلى،الهرميالترتيبذاتالدينية

الخالص،الفكزمصدرلأنه،الملكبمثابةوافالوجودمبدأاناعتبارعلى

7ء،!1،.حر.:4ء!طع!!،ة،مص.لا،5!حم!مءه:،9فى594،،)طيلا5!ر،*

الاسكنريةممرسةمحمود.محمدقحد.ابو؟286-285صص.اليونانيةالفلسفةثاريخ.يوسفكرم.-2

.96!ا.الفلسفية

-!كا!-
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الاسلامي+العربيالفكرليالاسكند!يةمدرسة+أثر+الثالث"الف!مل

وأ(الإلهي)الصانعأسفلالىنزولآالهرميالترتيبفييليهثم

.(")العالموهو(الثالث)الإلهذلكبعديأتيثم،()الديمورج

غريبأ،ليسوهذا،إشراقيةصوفيةمسحة)نومينوس(فلسفةفيجليأنرى-د

عامة،بصفةالإسكندريةمدرسةفلاسفةتفكيرعلىغالبةسمةالتصوفلأن

مكانمنبراقبالذيبالشخصالمتصوفاوالمتاهل)نومينوس(فيصور

هواللهالىللوصولالطرقخيروان،حولهماهوكلفيكشفهرتفع

معوحدةفيندخللكيالحسيةالمدركاتعنبعيدأ،الداخلالىالانسحاب

الإلهي،والخشوعالإلهيةالرهبةمنبنوعالإنسانيشعروهنا)الله(،الخير

.(8)اهنعالحديثمجردحتىأوتصويرهاعنالإنسانيعجزوالتي

يامبليخوس::رابعأ

واعماله:حياته-،

الميلاديالرابعالقرنفيالجديدةللافلاطونيةممثلأ)يامبليخوس(يعتبر

سنةحواليبسورياقأ(ةحا*34-)خلقيسبمدينةولد،السوريفرعهاوخاصة

مدرسأ)!(.بهاوعمل،(م280)

عليهوتلقى)فورفوريوس(هتتلمذوهناكأثينا،الىحياتهمطلعفيإتجه

الشبابيلقنوأخذبلدتهفيواستقرآسياإلىذلكبعدعادثم،الفلسفةفيدروسأ

مدرسةلثاتثمهيد.نجيببدي.؟44صلهفلصفة.ثارر!لهيلروس!يوس!،وكرمبيومي)براهيممدكور.-،

.85صاالاسكنصرية.

.،98ص،اليونانيةالفلسفةتاروةماجد.مخري.ة263ص،2ج.الفلسفة"!ات.اميلبرهييه،-2

ح55اء108!8!*أ8"5+5،"6،4ه!وه"فىلا7ه!ا7،"،ة

.202ص.اليونانيةالفلسفة"!اتماجد.مخري،؟298ص،اليونانيةةفس!فلاتاىروسف.كرم.

-!كا!-
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!ملاميلدكرول!سيحي!سربينمحضارر!ةال!

فيلامعاصريهبينمنزلتهوارتفعتصيتهذاعحتى،(الطبيعةبعد)مافيدروسأ

وغيرها)"(.والتنسكالأخلاقفيشتىمجالاتفيبل،وحدهالعلم

أثناءالهواءفييرتفعكانانهقيلفقد،للطبيعةخارقةقوىإليهنسب

ما)يامبليخوس(أنكرحقآ،ذلككاناذااتباعهسألهوقد،صورتهوتتحول،عبادته

أنهاالا،ب!تقانصيغتقدأنهارغمالحكايةهذهان5قائلأ:فضحك،اليهنسبقد

تتلمذقد)يامبليخوس(كانو)ذا.،الحقيقةمنلهاظللاأيبالمرةحقيقيةليست

انهالا،الجديدةالأفلاطونيةالمدرسةقيادةفيخلفهفقدثمومن)فورفوريوس(ه

يرقلم)يامبليخوس(ف!سلوبالإسلوب،ناحيةمنالإثنينبينكبيرآفارقأهناك

ويعتبرهذا)فورفوريوس(.إسلوببهاتميزالتيوالسلاسةالجمالمستوىالى

شهرتهوبلغتصيتهذاعولقد،عصرهمقدرهمالذينالمفكرينمن)يامبليخوس(

.(!))أفلاطون(مكانفيوضعهالذي)جوليان(،عصرفي

طريقةاقترحولقد،الدينلأسرارمعلمأمنهأكثرفيلسوفأ)يامبليخوس(كان

محاوراتعشردراسةفيتتلخص،الأفلاطونيةوالكتاباتالمحاوراتلشرح

نفسه،الإنسانمعرفةتتناولالتيالأولىالقبيادسمحاورةمنابتداءآد)افلاطون(،

بارمنيدسمحاورةوأخيرأ،السياسيةبالفضائلتهتمالتيجورجياسمحاورةثم

هذهبدراسة)يامبليخوس(وينصح.الأسصاوالأولالمبدأالإنسانفيهايدركوالتي

عظيمأوهاديأكبيرأمرشدأتعتبرلأنهاذلك،ومستوعبةجيدةدراسةالمحاورات

.(!)لبقمن)افلاطون()رتاهاالتيالعلياوالمثلالمبادئالروحيةللحياة

؟32ـهص.2حا!غرسقية.مفلسفةمحعد..*!غة387-306صص.اليونانيةالفلسفةتاتوولتر.ستيعى.-،

.340-339صص.2ح،يفس!فلاالنكرتاهـفىعلي.محمهماتابو

2-""أأ""طه"46!ي"اها!هلهاةول!!.،2،"،22ة

.43،-43صهص.اليونانيةطفلصفةحلص.امير8مطر.

ان!طون.،3،صه.2ج.،لنلسنيالفكرثافى،علمحمدلان.بو؟4فىصه.لهيونانية،لنلسفة.حلميامير8مطر.-3

بعمما.وما9صاسسن.محاورات

-9-مهـ
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الاسلامي+العربيالفكرلا!كنمريةمدىسة+أثرلهخالث،+الفصل

وأخرى)افلاطون(،علىشروحأ)يامبليخوس(كتبفقد،مؤلفاتهعناما

الخلقية)الإلهياتكتابمنها،ودينيةورياضيةفلسفيةكتبأووضع)أرسطو(،عى

الفلسفة(علىالحضفيو)رسالةالفيثاغورية(الحياةفيو)رسالة(الكاملة

(الحسابفينيقوماخوسلكتابو)المدخل(بالإجمالالرياضيالعلمو)كتاب

عنوانهارسالةسوىمنهيبقلمضخمأكتابأوكان،(فيثاغورسآراءجملةو)كتاب

.(")(الدينية)معتقداتهمأي(المصريينأسراروكتابالحساب)الهيات

والرياضية،والفلسفةالدينيمزجكان)يامبليخوس(انلنايتضحهذامن

.عصرهفيمألوفأالمزجهذاكانوقد

أكثر)أفلوطين(مذهبعلىجوهريةتعديلات)يامبليخوس(أدخلوقدهذا

عندالتعديلهذاعلىالأثينيةالمدرسةاعتمدتولقد)فورفوريوس(،فعلهمما

خاصة.بصفة)أفلوطين(ومذهبعامةبصفةالجديدالأفلاطونيللمذهبدراستها

لشرحقعرضوقتهفيمعروفروميفيلسوف"افعنه:)القفطي(ذكرولقد

السريانيةالىذلكمنشيءفيالمصنفةكتبهونقلت،طاليسأرسطوكتببعض

حكمأثناءذلك،(م330)سنة)يامبليخوس(وتوفي.،العربيةالىبعضهاوخرج

.(8))قسطنطين(الإمبراطور

الفلسفيش:أرائه+!

فيجديدآاتجاهأتعتبرالتي،الفلسفيةالآراءمنكثيرأ)يامبليخوس(ناقش

آرانه:ومننهايتها،حتىعهدهمنذسائدةظل،الجديدةا!ةفلاطونية

"م!ااهط63+8ء*ص-!ام"ه!(8ول!،ءة

كرم.؟305-3ه!صص.يليونانيةالفلسفةثاسض.ر!لووستيس.ة44صلهحكماء.باخبارالعلعاءاخبار.القفطي

.298صاليوفانية.الفلسفةثات.يوس!

.202ص،اليونانيةلهفلسفةلهارر*ماصهخري.!266ص،2ح.الفلسفةثالضاميلىبرهييه.-2

كاو-5-
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الاسلاميوالفكرالهسمحىالفكربننالحضاريةاليط!

الوجود:أوالعالم-ا

منكانتأنهاشكولامفكر،كلبالتشغلتزالولاالوجودمشكلةشغلت

العقولاكبرحيرلغزبمثابةجعلهاالذيالأمر،والفلسفيةالعلميةالمشاكلأصعب

لكيفيةالمفسرةالنظرياتاهممنالصدوراوالفيضنظريةكانتولما،التاريخفي

يتبينوهناالأحد،الواحدعنالمتكثرةالموجوداتأوالوحدةعنالكثرةصدور

المدرسةعليهواعتمدتعليها،ادخلهالذيالتعديلخلالمن)يامبليخوس(موقف

)أفلوطين(ومذهب،عامةبصفةالجديدالأفلاطونيللمذهبدراستهاعندالأثينية

عندمااللهأوالواحدأنهو)أفلوطين(عندالصدورنظريةوملخص.خاصةبصفة

وهوالثانيالمبداأوالثانيالأقنومهوله،شبيه)نبثاقهذاعنينتجذاتهيشاهد

.(آ)العقل

هذاعنينتجويتأملهالواحديتعقلحينماالعقلوهذامنه،كمالأاقلولكنه

تحويالتيالكليةالنفسهووالنضجالكمالدرجةفيمنهأقلمولودالتأمل

هذهتترتبوبذلكوالهيولي،الجزئيةالنفوستصدروعنها،الطبيعيةالصور

مبداباعتباره،اللهأوالواحدقمتهفيهرميأشكلآوتتخذالأفلوطينيةالكيانات

صورةباعتبارهاالنفسثمللواحد،صورةباعتبارهالكليالعقلثمجميعأ،الأشياء

.(4)للعقلولوغوس

القبالةبنحلةواضحأتاثرأمذهبهفيتأثرقد)يامبليخوس(أنذكروقدهذا

البعضفوقبعضهامرتبطةوجوديةثلاثياتمناليهذهبفيماولاسيما،اليهودية

بهاستعاضالذيالترتيبهووهذاالواحد،منابتداءأالفيضسلمفيالآخر

ص.،ج.الاسلامي،لتفكيرمنالالهيالجانيمحمد..البهيبعدها؟وما267ص.2جالنلسفة.تاء،اميل.برهييه-،

.438ص.اليونانيةالفلسفةحلص.أميرةمطر.؟،73-869ص

؟202ص.اليونانيةالفلسفةتار!ماجد،.فخري؟299-298صص.اليونانيةالفلسفةتار!.يوسفكرم،-2

.،68ص.الفلسفيةلاسكندريةمدرسة.مصطفىالنشار.

كاو--هـ
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الاسلامي+العربيالفكرلالاسكندريةممرسة+أثر8الثالث"الفصل

اضافةمجردليستالثلاثياتوهذه،الثلاثة)افلو!ين(أقانيمعن)يا!يخوس(

التكثرالىاتجاهأالأقاليمفينجدبينماإذتمامأ،محلهطحلتلقدبل،الأقانيم!ذه

.(")النفسثمالعقلإلىالواحدمنالتشتتأو

ةع!اقدلالةيدلماوحدودها،الوجودلمراتب)كثارهفي)يامبليخوس(ولعل

وتاويلهااليونانآلهةوبينبينهاالجمعومحاولته،القديمالشرقبآلهةتاثرهعلى

يحدثالصدورأوالفيضانفي()أفلوطينمع)يامبليخوس(ويتفقرمزيأ،تأويلأ

سواءالمنطقيةالضرورةفكرةبمقتضىالواحدعنتصدرفالموجودات،بالضرورة

صعودأي،والهبوطالصعودفكرةإلى)يامبليخوس(أشاركماترد،لمأمأرادت

عالمالىثانيةمرةوهبوطهاالمعقولالعالمالىالمحسوسالعالممنالنفس

اخطأتف!ذاالخطأ،عنبعيدةنفسأيتوجدولابالعالمالنفسوترتبط،المادة

.(8)الخطأ؟هذاعنبمنأىالنفستكونفكيفالإرادة

عنهويداني،العالمبقدمجميعآ،المدرسةاتباعمثل)يامبليخوس(قالوقد

.(9)الخلقفكرةمواجهةفي

الدينية:تعاليمه-ب

تسعة(الفلسفةعن)دفاعالمسصكتابهنهايةفي)يامبليخوس(يذكر

الحقائقعندلائلتعتبرالتيوالمبادئ)فيثاغورس(،رموزمنرمزأوثلاثين

بالدينالخاصةللمبادئتفسيرهففيعليها،التعليقبشرحهاويقوم،الفلسفية

ويؤكد،التصديقوسرعةالسذاجةمنالدينمبادئتبرئةيحاولواللاهوت

ص.2ج.الفلسفيالفكرثاتعل.محمدلان.ابو؟274-273صص.2جفىلفلسفة،ثاء.اميلبرهييه.-،

.868ص.الفلسفيةا!نمريةمدرسةمصطنى،النشار.؟34،-34صه

2-"4ا*+"لماة+،ء*!ي-"(ه!*ول،،23.

.299-صهـ92صلهيونانية.الفلسفةثار!يوسق.كرم،

ح55ا!8،ه0.**ط51+25هه"مصمم!!لي*7فى!45،"-022.

.843ص،(م،974:م.د)ال!قالهة.ولرمط.سارتر.اليالهلاطونمنلهجماللهلسنةلهيحلص:امم!8مطر.

كاو-7-
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الاسلاميوالفكرللسيصالفكربينالحضاهـلةال!لا

الشيءوليسالعيانياوالعينيالشيءهوبالتصديقالجديرالشيءبان

.(،)الخفي

ولكنعنها،البحثالصعبومنخفيةالكليةالحقيقةأن)يامبليخوس(ويقرر

أيضآالدينيالطابعذاتالمبادئومناليها،الموصلوحدههوالفلسفيالطريق

ماديكشيءاللهتصورعدمويعني،،خاتمعلىالهصورةتحفر"لا:القائلالمبدأ

.(8)الرياضيةالعلومهيالإلهيةالحقائقلمعرفةالصحيحالطريقوأنحسي،

الشيسقبتراث)يمانهمدىلنايتبين)يامبليخوس(،وتعاليم،راءخلالمن

فلسفتهواتسمت،الخفيةالعلومتياراتعنتعبيرأكانتأنهاعنفضلأواساطيره،

جهةمنالرواقيةالعقليةوالنزعةجهة،منالفيثاغوريالتنسكيا!وحيبالطابع

ثالثة،جهةمن(الإسكندري)فيلونلدىاليهوديبالفكريتأثرهاعنفضلأ،أخرى

تفكيرهعلىذلكانعكسولقد،والكراماتبالمعجزاتيؤمنمتصوفأكان)نهكما

وشخصيته.

ح55،ط15كه!،،!،ه+5،5،!ل*!5""لأ7هط7.!.ء202-9،2.

اليونانمة.ةفس!فل،تارسخماجد،.فخرية299-298صص.ال!نانيةالنلسفةثاريخ.!وس!كرم.

.203-202مىص

1306-305صهص.اليوفانيةطف!صمةكال!رولتر.س!يس.؟274-27صفىص.2حلهف!سفة.ثالضامرر.يرهمه-2

.43،-43صهصال!فان!ضسلسفةحلص.لميى8مطر.

-!!هل-
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الاسلامي+العربيالفكرليالاسكنمريةممرسةاثر80طثالث+الدصل

الثانىالمبحث

الوجود"مباحث"

والاسلاميش(المسيحيسالمدرستينبينالفحريش)المشترحات

واوجذموجود،فهو،غدمخلافؤخودآ:غذمهنالشيءؤجذ:اللغةفييقال

.(")مثالسبقغيرمنأنشأه؟ءالشيالله

.(")وخارجيذهنيوهو،العدمضدالوجود:الاصطلاحوفي

شيئأبكونهيوصفلاوماشيء،موجودوكلموجود،شيءكلوالوجود

منتفوالمعدومشيئآ،بكونهيوصفلابالوجوديوصفومالابالوجود،يوصفلا

بانتفائه)9".العلمبه؟العلمتعلقومعنىالوجودكلمن

فهو،عيانيةومشاهدةحسيةرؤيةلأفذلك،بالعينالثابتهووالوجود

بينمشتركلفخ!والوجود،المعرفةخلالمنيوجدالاولاعنه،ويخبريعلمما

.6مجال!ر*.لسانمنظور.)بن؟343ص.،ح،المحيطالقاموس،بادي.الفيروز)وجد(؟مالة.طوسيطالمعجم-،

الهينةمط..الفلسفيالمعجم:والاجتماعيةالفلسفيةالعلوملجنة؟650-648صصالمنير.اليصباح،لفيومي.-2

.8،2ص)وجود(.مادة.(م،9!3)القاهر6:.الأميريةالمطابعلشؤونالعامة

طه:تحقيقوالمتاخرين.المتقدمينافكارمحصل:(م958هـ/347)تالرازيعمربنمحمد.الرازي-3

بناحمد.تيميةابنة،08-8مىههص404،هـ(.)بيروت:.العرييالكتابر!د.مطسعد.الرؤوفعبد

:م.د)د.معلا.السمولهي.عودةبنمحمدتحغيق:التسرلة.:(م،327/ـه728)تالحرانيالحليمعبد

.لبنانمكتبة.مط.التعريفات.(م،4،3هـ/886)تمحمدبنعلي.الجرجاني؟2صه.(ـه8405

محمدينيوس!بنعبداللهبنالملكعبدالمعاليابوالبويني.ة369-349صص.(م8985)بيروت:

دار.مطكلويفر.هلموت:تحقيقالدين.!وللهيلهشامل:(م8085هـ/47!ت)حيوهبنعبدلهمهبن

.34ص.(م،989)التاهر6:العر*.

-89!-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ا!مملاميوالفكرالهسمصالفكربنن،لحضاهـلهةال!ملا

والشيءموجودفالإنسان،واللهوالعالموالأشياءكالإنسانالموجوداتمنعديد

بالإسم)آ(.الاشتراكوهذاموجود،واللهموجودوالعالمموجود

ينكرةولابديهيأمروالوجود.الموجوداتهذهبينمتباينفهوالمفهومأما

وانصارموجود،الوجودينكرلاالذيأنةذلكعلىوالدليل،إنكارهفيإقرارهلأن

تصورفالوجود،ندركهلمولوحتىموجودالواقعيالعالمةيقولونالواقعيالمذهب

المعرفة،موضوعوهو،المجهولوليسالمعلومهووالموجودواحد.آنفيوتصديق

إلىالمعلومقسمةمنوتبدأ،الموضوعحيثمنالمعلومتتناولالوجودونظرية

الى:الحادثقسمةثم،وحادث،قديمالى:الموجودقسمةثموموجود،معدوم

وعرضا)ء(.جوهر،

بانالايتحققلنالعينيالوجودأيالمستفاد"الوجود)الشهرستاني(:ويقول

الىويحتاج،والعدمالوجودطرفيبينترددفيهمقدرأ،ذاتهفيممكنأيكون

ذاتهفيممكنأويكونشيء،منلامبدعأفيكهـنالوجود،حصللمالولاهمرجح

،العدموسبق،الإمكانسبقمعنىيتصورفهكذاوزمانأ؟مادةإمكاتيستدعيولا

يسبقأنذلكويلزم،وجودهحيثمنبوجوديسبقالموجدن!فالموجد،وسبق

تقديريأ")فى(.سبقأالموجدفيوالأمكانالعدم

لهيتمثللكنه،العقلعندبديهيأكانطنالوجودمعنى5:(عبده)محمدويقول

.(")"بالبداهةوقوتهالمعنىهذابكمالوقوتهالوجودوكمالوالاستقرار،الثباتثمبالظهور

.(م،988)بمروت:.3ط.للطباعةالعربيالوطنمط..البشريشرفيموجولهيةتاتسعيد:محمدالعشطوي.-8

.23-28صص.(م89ـه5:م.د)..طم.دالميزاقفيطوجولهية:مصطفىغ!وش.؟2،-2مىهص

بوة433-3.426ـه7صص.(م،988)لبنان:.للطباعة!طرمط.ط!ور6.اليطعقي!ةمنحسن:.حنني-2

.299مى.2حمف!سفي.الفكرثاتعلي.محمدربات

النردثحتيق:.الكلامململهيم"د!نها!ة:(م8،53/ـه54)تهيلكريمعبهبنمحمدالفتحبو.الشهرستاني-3

.35ص.(ت!:)مكنم!هةلهجميمط.لاسكند!مةمكتية.!مجبم.

.3ساهد.ت(.88ص!قس)لهشع!.لهد.!مصو!هلسد:عبمه.-4

-95!-
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الاسلامي*العربيالفكرليالاسكند!يةمدرسةأثر5"الثالث+الفصل

الوجود":")أصل-

وهو،بالضرورةواقعأمروالحركةبالنشاطالمليءالواقعيالوجودهذا

البحث،الىوتدعوهالذهنتسترعي،والتشريعالتنظيممنوحالاتنظمفيهوجود

إلىالاأهدافهفيينزعولا.علةعنإلاصدورهيعقللامطلقآكلأيكونومجموعه

وترابطألفةمننفسهالوجوديتضمنهماعليهاويدل،علتهوجوديقررثم،غاية

.(")وحياةوفاعلية

والعقلبالحس-البهاملةالخبرةلدىلناتتكشفالدامغةالحقائقهذه

ماكلخلال،قوانينهوترتيبحوادثهأثناءوفيالوجودحركاتخلال-والوجدان

منطقيةمقدماتكانتلوكمالمشاعرنافتظهر،مدركوعقلمدركشيءمنفيه

هوماالوجودفيالغائيةويبرر.المعقولةنتائجهاوتتوجهاتليهامنظمةعقلية

للتكمل)"(.ونزوعوتتن،تطور،منبالفعلفيهواقع

تحتمللاحقيقة-التكاملشرطوهو-وعلةوموضوعأذاتأالوجودوحتمية

يحتويهمابسائروميله،للعدمومناقضتهالوجودفيوتمكنهلواقعيته،الشك

مدركهوعلةله،وغايةفيه،قصدعنينبئالذيالأمروالتكمل،والصيرورةللتحول

.(9)كلذكلتؤثل

الشعب.دارمط.،ذكرىبكروابومحمودالحليمعبد:ترجمة!والفلاسفةالأخلا!يةالعشكلةانمريه:كرشون،-8

مكتبة.مطالرسى.ابنص!واتعلىالنفيسالجوهر:خليلبنمحمدلهحتوي.؟843ص.(م،8:979)الظهر

.26ص.(م،987)التاهر8:،الأزهريةالكليات

الفرنسيالمعهدمط.المين.علاءبكري:تحقيق،الحقالوجود:(م،640/ـه،050)تالننيعبد.الناب!سي-2

دار.مطالمشرقى.فلاسنةمذاب:عاطفمحمد.العراقية،45-843صص.(م،995)دمشق:.العربيةل!دراسات

مط..الاسلاميةالفرقلدىالايمافيةلأصولاحمد:ح!لاعبدلهؤاد،؟7،-7صهص.(م،979:م.د).4طالمعارد،

.،64ص.(م،995:)الاسكنصرية.الجامعيةالمعرفةدار

)بمروت:.العلميةالكتبر10مط..المكتوبات:(م8624/ـه،034)تالفاروكلالأحدعبدبناحمدالسرهندي،-3

مصطفى.النشار.؟228ص.2جلهف!سفية،ا!سكندريةمدرسةثاء.مصطفىالنشار،؟56ص.،ج7،3،هـ(،

.،97-،96صصالهلاطون.عندالالوهيةفكرة
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ام!ملاميوالفكرل!سيصالفكريينالحضا!يةالضلات

:"وعلتهالوجود"سبب-

بسالهقع!قتهومسيطر،مبدعأوليكسببالوجودفيتتمركزالأولىالعلةأن

بهويتهامتساميةوهي.مقوممتكونبموجودمقوممكونموجدعلاقةالكائنات

عنويلزممنها.شيءفيتحلأوالكائناتبتلكتمتزجأنعنالذاتيةوخصائصها

ماوجودويكونبذاتها،قائمآتلقائيأوجوبيآوجودأالعلةوجوديكونانذلك

وتحويلأ()تكوينآحوادثهايثيرالذيالكائناتتلكونشاطالكائناتمنعداها

.(")الوجوبيالعليالوجودبذلكمقومأإمكانيأوجودآ

الأولىالوجوبيالوجودبضرورةالتسليمعلىمجبرةالعقولأنيرىوهنا

الذيالواجبالمطلقالوجودذلك،الواقعالممكنالوجودلتعليلطدراكهالمطلق

سائركينونةبهوتقوم،والعللوالحوادثالظواهرتسلسلالنتيجةفيإليهينتهي

ذاتيةعلائقهاوتتميز،الخفيةوعواملهاالثانويةعللهاوجميعالإمكانيةالكائنات

.(8)هلكوحداتموضوعيةأوكانت

واحساسأادراكأالخارجيبالعالموالإحساسالذاتيةالمعقولاتادراكويكون

والحسيةالإدراكيةالنسبهذهفياطلاقول،المطلقالواعيالوجودلذلكنسبيين

لاكماحالكلعلىنسبيةكائناتلأنهاذلك،التعميممنبشيءحطيتوانقاطبة

.(9)مطلقةكوحدةبالكلالإطلاقطنما،يخفى

الهينةمط..يحدعثمانثحقين:ي!مكية.طف!وحات:(م،240هـ/63!ت)عليبنمحمدبنسينمص،عربيابن-8

الفاروثي،الأحدعبدبناحمدالسرهنمييعدهاةوما226ص.2ع504،هـ(.)القاهر8:.2طللكتاباسامةاسصرء

الطبظت:(م،565هـ/973)تالانصارعليبناحمدبنالوها*عبدلهمواهبابو.الشعرانية56ص.8حالمكتويات

.55ص،2ج.(ـه8408")بوو.الجيللهار.مطالأخيار.طبقاتكلالأنوارلوقحاسسما؟:الكبرى

.،45-843صص.الحقالوجؤ.الفنيعب.النابلسي-2

عبدكحقيق:العطافية.الحكمشرحفيالعليةطمواهيغيث:(م83!9هـ/792)ت)براهيمبنمحمد.النفزي-3

محمدالهسابو.الصيادي؟98ما."ا!..(ت.د)القاهر8:الممارى.لار.!صاشريد.بخاومحهودمحموطحليم

د.ت(.)مصر:لهحررسة.مط.الأمجد!الرلاعيللفوثالأوحدالتات:(م،959هـ/8327)تخزامبنواليحسن

.القواصسعؤ:تحقيق.القموسطاسنح:(م،932هـ/835،)ت،لعلويمصطفىبناحمدمسمتظنمي،؟62ص

.28"ص.(م"9!6")سو!طون.لبنر!لمط.
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الاسلامي.العربيالفكرلالاسكند"يةمدرسة+اثر،لفلث.الف!ل5

وعلتهما":والفكرالشيء!وجود-

ندركوبهندركها،بهالذيوالعقلنحسهاالتيالإشياءأنهذامعنىليس

ومدلولاتهما:بآثارهماموجودانهمابلكلا،بالفعلموجودينغير-ذواتناوجود

إدراكناأولياتثم،(الموضوع)عالموكيفياتهاصفاتهامعالخارجفيالأشياء

)بينبينهما()كواسطةالحسيوالإدراك،(الذات)عالمالباطنفيمنطقةالعقلي

وأخفى،منهماأسمىمطلقكائنبوجودمتعلقوجودهماولكن،(والعقلالشيء

."15وجودعنصادرنشاطفيويتوحدان

الأصلهذاندرك-باسرهالخارجيالعالمحقائقفيأي-ذواتناخارجوفي

الأشياءوراءوافكارنالشعورنايتراءىعامكروح.نفسهالحياةالمطلقالروحي

الفلسفيةالتجربتانتؤيدهاذوقيةبحالةندركهاالتيالمعقولاتووراءنحسهاالتي

غاياتهبعضوندركمعه،عقولناوتتناغمبأثرهنشعرحقيقيوجودوله،والعلمية

.(8)محسةذاتألهنبصرلاكناوأنالأحياء،وغيرالأحياءفيالعليا

وفيسرائرنافيمستنبطأذاتيأوجودأوجودهكانوانالساميالمبدأهذا

،الكائناتبقيةوفيفينانشاطهأفاعيلنرى،المبدعةبخصائصهالوجودمطلق

بالحس،ندركهاالتيالخارجيةالأشياءتشيءموضوعيةأفاعيلالقوةطاقةومنها

أجسامنا)!".ذلكوضمن

الزمانمط..الفصوصك!ماتحل!يالفصوصجواهرشرح:(م،640هـ/8050)تالفنيعبد.النابلسي-،

طعطبوعا"دار.مط.الوليشطححكم:(م،640هـ/8050)تالغنيعبد.النابلسية،37ص403،هـ(.)القاهر6:

الحلبي.البابيم!طفىمكتبة.مط.الحكمفصوصشرحهمزاق:عبد.القاشاني؟،96ص.(م،976:)الكويت.2ط

."52صهـ3"هـ(.6)مصر:.2!ط

كحتيق:.الكاملا،نسان:(م،422هـ/826)تاحمدبنخ!يفةبنالكرممعبدبنابراهيمبنالكريمعب!،لجيلي.-2

ابنصلواتى!عالنفيسالجوهرخلمل.بنمحمد.الحفناوي943،هـ(1)القاهر8:المنار.ولر.مطالننيمي.نجاح

.26!ا.الرشى

الأوقافعموملهيوان.مطالس!تطاب.القلو*روضحسن:.رضوانبن؟97ص.الحقالوجود.الننيعبد.النابلسي-3

.2ص.(ـه8322)مصر:،المصرية
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الاسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضاريةالضلات

الوجود":)،وحدة-

مجموعهفيللوجودأنفيوالدينوالفلسفةالعلملدىتعارضولاخلافلا

وشموسهاونجومهاومجراتهاالكاثناتذراتبينشمولهافيتؤلفشاملةوحدة

وأنواعهاوأجناسهااعيانهابسائروأرضهالوجودسماءبينالقولوجملةوسياراتها.

البديعالخالقذاتوحدةولولاومعقولاتها.محساتهاجميعأيضآوتتوحدوفصائلها،

فعلويجعل،ببعضبعضهاالكائناتعلائقيربطالذيالشمولوجودلاستحال

الانسجامكذلكواستحال،خلافاومناقضةبدونالآخرالبعضلفعلمكملأبعضها

وحداتمنمكونآذلكوكلعلائقها،تنوععلىالكائناتفيالباديانوالتوحد

وحداتهمنوحدةفيتحلأندون،اللهروحعليهوتشرففيهتتجلى،متعددة

مجموعها)"(.فيولا

والقوانينوالعلائقالأوساجمترابطةالكائناتقافلةتسيرالنمطهذاوعلى

تبلغأنإلىتصاعديأتدرجأمتدرجةمتحولةوصورهاوكيفياتهاوحداتهاتعددمع

وعندوهناالمحسة(،)الطبيعةالمجسمةالشيئيةفيوالأزدهارالاكتمالمنأوجأ

المصدرإلىللعودةطلبأالتحولويبدادقاتها.الرجعةساعةتدقالأشياءواقعية

.(8)الكتلةثمالسرعةثمالمحركةالطاقةبدأتوعنهالكائناتبزغتمنهالذيالأول

مبدأهوو)نماوحوادثها،المادةفيتحولأفقطليسالشاملالتحولوهذا

وغيرحيةوأنواعهاالكائناتاجناسسائريشملوالترقيللتطورالوجودفيعام

ثما!أشياء،مادةفيوتحولالعناصر،فيوتحول،الذراتفيتحولفهوحية،

الكتبدارمط.عطاء.القالرعبدمحمد:تحقيق.الربانيالفتح:(م8648/ـه،850)تالفنيعبد.النابلسي-،

عبد.الجيلي؟85ص.الحكمهصوصشرحمزاق.عبد.القاشاني؟"2ص،هـ-ص504،هـ(.ة)بعرروالع!مية.

اللهبسمشرح!يولرقيمالكهق:(م628422"هـ/)تاحمدبنخليفةبنالكريمعبدبنابرهيمبنالكريم

.6صهد.ت(.)القاهر8:.الرسالةر!لمط.ع!م.طهبدوي:تحقيق،الرحيمالرحمن

ابومحمو!طمنوفي.؟،42ص.الحقموجود.الغنيعبدينبلسي.ة502ص.2ح.المكيةالغتوحات.عربيابن-2

.26صهد.ت(.)الغاهر8:.الاسلاميالعالمطر.مط.سهاليالطرشمعالم:الفيض
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الاسلامي،العربي،لفكرلالاسكنمريةمدىسةاثر8اثلث"+الف!ل

الفكرفيوتطوروا!أمم،والشعوبوالجماعاتالأفرادفيوتطورالأحياء،فيطور

والغرائز)"(.والنزعاتوالأخلاق

ثابت،أزليأوليمبداكونهاشاملةعامةوحدةالمطلقةحقيقتهفيفالوجود

،الصيرورةأوالتغيرعواملعليهتطرألاقادر،مريدلإلهنشيطةمطلقةفاعليةأو

فيوهوبنشاطهاالكائناتشيأتالتيقدرفعنالبازغةكائنافتغيرتميما

اليها)8(.متساميةالعواملتنتزعالتيالثابتةالغايةنفسهالوقت

اللهطبعهالتي!بيعتهفيالكونتوحدهوالتوحد،علىالدليلوأن

فيمتوحدايضأوهو،ومادةوعناصروحركةقوةمنيحتويهبماعليها

علىيدلممالبلوغها،السيريغزالتيوأهدافهواتجاههوقوانينهنظمه

.(9)مبدعهوتفردصانعهتوحد

فيهايتمثلالتي،المطلقةالحقيقةهيالغائيةالمصدريةالوحدةوتلك

تجمعوهي،وحكمتهوعلمهوأفعالهالوجودواجبصفاتعنالبازغالنشاط

حسيةتجربةوكلحادثةكلوراءالكامنةالنسبيةالحقائقسائرشمولهافي

.(8)ذوقيةاووجدانيةأوعقليةأو

3-

فيوالسياسيةالساسةبينالصوفيةالطرقسليمانى:زكريا.بيومية،45ص.8ج.الكبرىالطبقات.الشعراني

الشاذلية،المدرسة-التصوفقضية:الحليمعبد.محمؤ؟55مي284،هـ(.)القامرة:.الصحوةدارم!ر.مصر.

.252-248صا!.(ت.د)الظهر8:.2!ر.المعارىدار.رو

مشكاة:(م،،،،هـ/505)تمحمدحامدأبوطفزالي.ة77صلهحكم.لهصوصشرح.الرزاقعبد.القاشاني

احمد،العسقلانيحجر)بن.7،ص.(ـه8407:)دمشق.الحكمةدار.مطالد.طعبدم!طفىرياض:تعليقالأنوار.

معربية.المخطوطاتممهدمط.،درويشعثمان:تحقيق.الكامنةالدررنيل:(م،448هـ/852)تعلبن

."59ص4"هـ(."2)القامر8:

تحقيق:الأولياء،كراماتجامع:(م،93،/ـه،350)تيوس!.النبهاني؟45ص.2ج.الكبرىالطبقات،لشعراني.

.359ص.2ج،84،هـ(.)بمررت:الثقاهية.المكتبةمط.عوض.عطو6ابراهيم

عربي.ابن؟،42ص.الحقالوجود،الفنيعبد.النابلسي؟82-8،يمص!الربانيالفتح،الغنيعبد.النابلسي

.6صهوالرقيم.الكهق.الكريمعبد،الجيلية502ص.2ج.المكيةالفتوحات
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الإسلاميوالفكرالهسيصالفكربينالحضاريةالضلات

عظمةتبدووفيهاالعظماء،يقينهيالوجودفيالوحدةأنالحقوفي

الأنبياءلمعتقدالأعلىالسننوهي،المنتجالتفكيرمناروهيوتوحدها،العقيدة

الوجودتلاقيونقطة،وجودهشمولفيللإلهمظهروهيوالأولياء،الحكماءوكبار

لمماالظاهريتنوعهوفيإمكانيتهفيالأمكانيوالوجودخفائيته،علىالوجوبي

الاتحاد)"!.أوللحلولذلكيؤد

:"وصفاتهاللهذاتبين!العلدقة-

وجودهافيقائمةالصفاتتلكوأن،الكماليتوجهانشيطةصفاتلله)ن

وفيالحالوفيالقدمفيالمتوحدةهياللهذاتوأن،الأزليةالكاملةذاتهبوجود

وأن)طلاقهفيللوجود"الأوحد"والسبب،المطلقالوجودوهيا!ةبدإلىالمستقبل

تحصىلاالتيالصفاتتلكوأن،الفاعليةدانمنشاطأللصفاتوان،صفاتالذاتتلك

.(،)الذاتوجودعلىزائدوجودهبشيءليست،الذاتبقدمقديمةكانتوأن

إلىإرادتهابرازعلىالمقتدرالمريدالعالمالمدركالأولالموجودصفاتان

عنوجودهافياستقلالآلهاأناو،الذاتبتوحدمتوحدةليستبالفعلالفعلمجال

معلوممشهورامروتغايرهاالصفاتتعددمعالذاتوحدةأنحينعلىالذات

فيظاهرشيءوهيالمعتقد،عالموقادةالفلاسفةعلىفضلآ،النفسلعلماء

.(9)وصفاتهذاتهفيمثلآ،كالإنسانبالفعلالمخلوق

أوليبذلكالمطلقوجودهافيالذواتلسائرالموحدةالمطلقةالإلهيةوالذات

وأانشقاقدونالكائناتوجودقبلبخصائصهموجودأالأولالإلهيالسببويكون

محمود.المنوفية245ص،،ج،الأع!م.الزركلية35صالغدوسية.المنح.العلويم!طفىبناحمدالسشفانص.-،

.267ص،2ج783،هـ(.:8)القاهر.الحلبيمؤسسةمط.لأولياء.8جمهر:الغيضابو

3،4،هـ(.)القاهر8:المنار.دارمط.،شاهينالعالعبد:تحقيقالصولهية.تاح!طصا:الرزاقعبدالظشاني،-2

.547ص.(م،4،4)حلب:.5ط!عرلهان.مكتبةمط.التصو!.عنحقانقالظدر:عبد.عيسية49ص

عبدالناب!سي،؟83-8،صص،الربانيالفتح،الفنيعبد.النابلسية502ص.2ج.المكيةالفتوحات.عربيابن-3

.6صه.ومرقيمالكهف،الكريمعبد.البيلي؟،42ص.الحقالوجؤ.،لغني
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الاسلامي.العربيالفكرفىالاسكندريةممرسة+اثرلهفلث.+النصل

لوجودتعيينمجردونشاطهاالصفاتأنثموصفاتها،الذاتبينإنقسامأو!ايخة

.(")المؤثرةوقدرتهاوجودهاعلىوادلةالذات

وراءأخرىوبعبارة،الفعلطاقةوراءماثلةدائمأالإلهيةالفاعليةتظلوهكذا

تلكآثارأنلولا،الحواسعنفضلآيدركهاالعقليكادولا،الحسيةالتجار!سائر

عنتشعرناوقوانينها.وتصرفاتهاظاهراتهاعنالعلموكشوفالخفيةالعوامل

الفاعليةأنأيبوجودها،الاعتقادالىفيدفعبكيانها،والحسيالعقليالمنطقطريق

المتشيءالكونهذاوراءتجريدية)العليا(المدركةالفاعلةالأولىالعلةنشاطأو

.(8)وحركةطاقةمنفيهماووراء

الوجودفيالفاعلةالأوليةالصفاتهياللهصفاتأنذلكعنوينتج

وراءكامندائمأوهوشيءكلويطوريحولالذيالنشاطذلك،الأولبنشاطها

لكلملازمتانخاصتانوالوجودالنشاطأنهذاومعنى،الطبيعيالكيانمظاهر

فيوالتأثيرالنشاطالموجودفقدف!ذا،الوجوهمنبوجهمحيطهفيمؤثرموجود

المطلقةالأولىللعلةيكونأنيوجبمانفسهوهذا،العدميةحكمفيدخلمحيطه

)فى(.الأولىالوجودمحققةلأنهاذلك،فعالمطلقنشاطذاتاوليةخصائص

واحوادثهايثيرنشاطمنالطبيعةفيترىماكلأن:نقولوعليه

التياللهصفاتبوجودقائملها،مستعارنشاطهوإنماأشيائهايشيء

محمدحلامي.ة359ص.2جالأولياء.كراماتجامع.يوس!النبهافي،؟45ص،2ج،الكبرىالطبقات،الشعراني-،

.3،9صد.ت(.)القاهر؟:.2طالععارى.دار.مط،لألهيوالحبالظرضابن:مصطفى

الجيلي.ة،96ص،الوليشطححكم.الغنيعبدي!ا!لسي.؟852ص.الحكمفصوصشرحالرزاقى.عبدالغاشاني.-2

.26صارهـسى،ابنص!واتفيالنديسالجوهر.خليلبنمحمد.الحفناوية62ص.8ح.الكاملالانسان.الكريمعبد

الغني.عبدطظبلسي.؟،96ص.الوليشطححكم.الفنيعبدقبلسي.ة502ص.2ج.المكيةالفتوحات.عربيابن-3

مط.محمود،محم!:ت!محعحالسانرين،دلانلوالسالكينتحغةحسن:بنمحمدالسموندي،؟57ص.الحقالوجود

الدررنيلالعسق!ني.ة7،صالأنوار.6مشكاالفزالي.ة،28-82صهصد.ت(.)القاهر8:.المحموديةالمكتبة

محمود..5ص.(ـه84،4:)سث!ق،المعرفةطرمط..ةي!وص!يالتجربةفيدراسةنهاد:.خياطة؟،59ص.الكامنة

.69ص.فو!تلاقضيةلهحليم.عبد
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الاسلاميوالنكرالهسيحيالفكربينالحضاريةالمملات

الصفاتووجودبطابعها،وطبعتهاالسرمديالثابتنشاطهاالكائناتأعارت

الله.ذاتبوجودقائم

وعلاقةبموصوف،صفةعلاقةبصفاتهالوجودواجبعلاقةأنأيضأ:ونرى

تزميةعلاقةفهيبالأثر،المؤثرعلاقة،الكاثناتوهيفاعليتها،بآثارصفاف

الحي.الكائنبحياةالقلبنبضأوالنفسكعلاقة،تطابقية

صفاتكلهاوالقدرةوالإرادةوالعلموالحياةالوجودأنيفهممناومن

الخصائصتلكآثارعنيبدوماوكلالوجود.واجبذاتوجودعنلازمةوخصائص

الأولالمكونفيتلقائيةذاتيةأنهاحيثمنلفاعليتها،لازمةنتيجة،الكائناتفي

تكونها)"(.أوالأولىالعلةكونتهاالتيالكانناتفيمفادةوعارية)الله(،

:*المطلقالإلهيالذات"-

فيزمانلاحيثمبدوءغيرفوجوده،نهايةولاأوليةبلاأزلآموجوداللهإن

وذيبدءذيكائنكلوجوديبدأالقديموجودهوعن،كائناتفينعرفكماالأزلية

الأزليةوراءولا،الماهيةعنبحثأالذاتوراءللعقلمذهبولا،ينتهيواليهنهاية

والشيءالمدركالعقلوجودبدءنقطةتعينالتيهيالأزليةلأن،التوقيتعنبحثأ

الأسبابتسلسلبهينتهيانيجب،منطقهعليهفرضهأوليقانونوللعقل،المدرك

.(8)اهلكالأسبابسببهوأوليسببالىوايضأ،غائيةنقطةالىوالمسببات

بهيحققنشاطولهفعالأ،يكونانيجبالوجودمتحققموجودكلن)و

الفعل،بهايقوموكفاياتصفاتأوخصائصوجودمنليفعللهولابد،وجوده

الغني!عبد،النابلسية77ص.الحكمفيموصشرح.الرزاقعبد.القاشانية45ص.2ج.الكبرىالطبقات!الشعرافي-،

كراماتجامع.يوسف،النبهانية6ميهوالرقيم.لهكهف.الكريمعبد.الجيليهـة2-8،صمي،الربانيالفتح

.267ص.2جالأولياء.6جمهر.الفيضابومحمود.المنوفي؟359ص.2جالأولياء.

عبد.الجيلي؟،42-،4صهص.الحقالوجود،لنني،عبد.النابلسي.369ص.349صص،التعريفات.الجرجاني-2

الطبقات.الشمراني؟243ص.الحكمفصوصشرحاوزاق.عبد.القاشاني؟4صه.2ج.الكاملالانسانى.الكريم

.45صا.2ج.الكبرى
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ا"سي.العربيالفكرليالاسكندىيةممرسة+اثر،الثالث+الفيمل

متصفوأولموجودأولانهبماوالله،بنفسهذاتيتهوجودعلىدلقديكونوحينئذ

تغافلتأوعقولناعرفتهسواءضر!رة،تلقافمنومتصفمعروف،فعالوأول

.!")معرفتهعن

عليهاتدلصفاتولذافالأولالذاتيالموجودهوكانلمااللهوأنهذا

طبعأوللنشاط،الصفاتتلكعلىيدلنفسهالنشاطهذاكانثمومنبنشاطها

الإمكانيالوجودكأن،الخارجفيواقعةلهاآثاروجودعنهايلزممؤثرةفاعلية

قوةمنخصائصهبسائرللفعلالمحيطأوالأثرذلكهوفيهنعيشالذي

.(8)وحركةوطاقة

ووجودصفاتها،وجوداوجبتبهويتهاالقائمةاللهذاتأنلنا،تبينتقدممما

يكورلاصفاففاعليةذافتوجبالذيوالموجود،الكائناتوجوداوجبصفاتها

وخلقفعلفيماحكمةولهمختارأ،وفاعلأحرأمريدأيكونوانماما،بحالةمجبرأ

.وأبدع

الوجود":فيوالغائيةالسببية"-

بكلالسعيهيوالغائية،لذاتيتهالواجبالموجودأعلانهيالسببية

كلعودة:اخرىوبعبارة،وجودهبدأمنهاالتيالعلةكمالنشدانالىكائن

الوجوبيالوجودالىإمكانيهوماوكلكلي،هوماإلىجزئيهوما

الىفتعودوالدثور،التحليلالكائناتيعتريحتى،أخرىكرةالمطلق

وبذلك،الإلهيةالقدرةوجودعنبطاقتهاتعبرالتيالخفيةالقوةمنمحتدها

عبد.الجيلي؟83-8،صص.الربانيالفتح!الفنيعبد.يس!بن!؟502ص.2ج.المكيةلهختوحات.عربيابن-،

.359ص.2ج.الأولياهكراماتجامعيوسق.النبهاني؟6صهوالرقيم.الكه!.الكريم

تحفة.(م،99/784،،0)تحسنبنمحمدالسمنولي.!،96ص،الوليشطححكم.الننيعبد.النابلسي-2

؟،59ص.الكامنةالمررزيل.العسقلانيحجرابنة7،صالأنوار،6مشكا،الغزالي؟،2،-82صهص.السالكين

.5صي!صوفية.التجربةلهيدراسة.خياطةنهاد.

-،،!-
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لأسلاميوالخكرل!سيصيلفكربينةس!ضحطالضلات

هوماوبين،والباطنوالظاهر،والواجبالممكنبينالنسبيةالفروقتظهر

.")سلبيوجوبيهووماايجابيوجوبي

أقصىفيهوموضوعيأ،أوذاتيأروحيأ،أوكانطبيعيأ،المطلقالنشاطوأن

فيوتقريرهوجودهتحقيقالمبدعبهاأراد)عليا(روحيةحركةمجردحقيقته

مان.الأولالتلقائيالوجودذلكعلىصفاتهبنشاطالدلالةثموالأفكار،العقول

علاقتهافيالصفاتوحركة،الصفاتوهيعلتهالىمتجهةالنشاطذلكحركة

كغاية)الله(مبدعهاإلىوتطورأتحولأباسرهاالكائناتلصيرورةتحقيقبالذات

.(*)الأولمبدأهاسبحانهكانكمالها،

الوجود،عوليشرفسبحانهواف،اللهصفاتعنبضغقدالوجودهمانهذا

الوجود،مبدايتحددوبذاوالتطور،والتحولالتكوينالمحدثةصفاتهبنشاطفيهويؤثر

منالتجليبطريقذافعنالوجودابدعقدسبحانهاللهوأن،غايتهأيضأوتتحدد

التحيز)فى(.أوالاتحادأوبالحلولالملابسةولاالتنزلولاالتدليوليس،للصفاتالذات

أحداثهاأنبما،الذاتعنزائدشيءمنالأشياءأوجدسبحانهيكنولم

وجودها،علىسابقعدممنينشئهاولم،صفاتهفيالكامنةللفاعليةنتاجوتشيؤها

.الرزاقعبد،القاشانية62ص.،جططمل.لأنسان.الكرممعبد.الجيلي؟502ص.2ح.المكيةالفتوحات.عربيابن-،

روضحسن..رضوانبن؟97ص،الحقالوجؤ.الفنيعبد،النابلسية8،ص.عربيلابنالحكمهصوصشرح

.555ص.2جالأولياء،كراماتجامعيوسفالنبهافي.؟2صالس!تطالهلأ.بو!قلا

.2ج،الكبرىالطبقات.الشعرانية7،صالأنوار،8مشكا.الغزالي؟896ص،الوليشطححكم،الغنيعبد.النابلسي-2

:)بمروت.الجيلر،د.مطالحقانق.ديوان:الننيعبد!النابلسية6صهوالرقيم.الكهق.الكريمعبد.الجيلي؟45ص

.4ص،"ح.(ـه8270

.(ـه84هـه)بيروت:.الجيلدارمط..الديناصولكلالأربعين:(م،،8،هـ/505)محمدحام!ابوالفزالي.-3

المعارفدانر6جمعيةمط.الأحدية.كظ*:(م،240هـ/638)علبنمحمدالمينمص.عربي)بنة207مى

عبد.الجامي؟،9،ص.2ح.الأع!م.الفركلي؟54،ص..اللمع.الطوسي؟5ص،(ـه8368،باد:)حيدر.العثمانية

امين:محمد.الكردية،7صفىد.ت(.)مصر:.العربيالتراثطرمط..الق!سحضراتلهيلأفسنفحات:الرحمن

روضحسن..رضوانبن؟،9صه.(ـه8329)مصر:السعا+.مط.النقشبند!ة.مناقيلهيالسرمديةاسواهب

.334صاالمستطا*.*و!تلا
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http://www.al-maktabeh.com



الاسلامي8العربيالفكرليلأسكند!يةمدرسة"اثرثلث+"الفصل

فيمعهكانتمادةمنأيضأالوجودلغةفيهوطنماله،وجودلاا!دملأن

نشاطيمركزوالطاقة،ذريةطاقةإلىانتهتشيئيهاجردتاذاالمادةلأنالأزيحة،

محيطها)"(.فيتصرفهاأوجهمنوجهأو)الإلهية(للقدرةأثرهيالتيللقوة

وابالمحدثاتالارتباطعنالتنزيهمعانيبسائرمنزهةالإلهيةالذاتوتظل

لكلوالمحدثةالمؤثرةالمبدعةأنهاسوى،حسيةشبهأوحسيةم!بسةاهت!مس!م

الذاتوجودفلولاخصائصها،وتأثيرصفاتهانشاطبمجردالوجودفيصادث

،بالصفاتالقائمةالفاعليةووجود،بالذاتالقائمةالصفاتووجودبهويتها،القائمة

تحركولاشيءوجدما،الوجوديةالحوادثمحيطفيالمؤثرالفاعليةنشاطووجود

وجودولا،مسبباتولاأسبابولا،قوانينولانظمولاموت،ولاحياةكانتولاشيء،

.(*3ادبألشيء

هيالتيلصفاتكأثر،الأولالفاعلذاتعنيبزغباسرهالوجودوأنهذا

وجودعنوجودهايلزمنعوتوكلها،وقدرتهو)رادته(الإلهي)العلمووعيهحياته

،الخارجفيواقعيةآثارلهاوجدتوأنالذاتعنمستقلةذاتيةلهاوليس،الذات

للنتائجومظهر)الله(الأولالسببذاتلفاعليةموضوععنعبارةيكونوبذا

علمكلمنهيستمدالذيعلمهعلىبناء،الإلهيةالفاعليةتلكتحدثهاالتيالمعقولة

أفى".خارجيةاوكانتباطنيةخبرةوكلومعرفة

نهاية،الشهرستاني؟،5،-،ههصص.والمتاخرينالمثتمينالهكارل!حم.الرازي؟2صه،التدمرية.تيميةابن-،

صالأنوار،مشكاةالفزالي.ة77ص.الحكمفصوصشرحاوزاق.عبد.القاشاني؟35ص.الكلامعحفيالاقدام

.255ص.2ج.الأولياهجمهر8.الفيضأبوهحمد.المنوفي؟72-7،ص

؟45-،43صص.الحقالوجود.الفنيعبد.النابلسي؟56ص.،جالمكثوبات.الأحد.عبدبناحمدالسرهندي.-2

المواهبغيث.)براهيمبنمحمد.النفزية62صلأمجد.الرماعيل!غوثالأوحدالتاررالهدى.ابيمحمد.الصيادي

.2،،صالقدوسية.العنح.العلويمصطضبناحمدالمستغانص.ة9،ص.8ج.العلية

الفني.عبد.الناب!سي!4مى.8جالحقانق.ديوان.الفنيعبد.الناب!سية6صهوالرقيم،الكمفالكرلهم.عبد.الجيلي-3

الكلم.خصوصع!طم:المسمى،لحكمفصوصشرحمحمود:بنداودالتيصري.هـ؟2ص،هـ-ص.الربانيالفتح

.385ص،2ج،(ـه6،84:م.د).الهدىأنوار.مط
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الاسلاميوالنكرالهسيصالفكربينالحضاريةالضلات

الوجودك!:كلمصدرهو)الله(وجود"-

الاوحقيقتهواقعهفيهوان،طبيعةيسصالذيالإمكانيالوجودهذا)ن

صفاتسوىلهمصدرلاوأن،الكائناتينشئوبحركتهمتحركنشيطالهيفعل

نعيشالذيالكونذلكوهوالمستمر،بنشاطهافاعليتهامحيطفيتعملالتيالله

الإلهيالصفاتيالنشاطذلكوأن،الطبيعةيسصالذيالعامالكائنوذلكفيه،

الاالوجودفييعملأنيمكنلاهذاوكل،الطبيعيةالقوةتسمىعامةقوةيحدث

.(")النافعةاتجاهاتهاويحددأهدافها،نحويوجههابمنظم

الروحيةالحقيقةهوالعليا،وعلتهالوجودواجبأنهعنفضلأ،وتعالىسبحانهفالله

سببآخرمؤثرعنلاذاتهتلقاءمنالموجوديصدرهالذيالفعلوهي،التلقائيةالمطلقة

موجودلكلنشاطوكل،فاعليةكلوخصائصهاصفاتهاعنيبزغالتيوهيالصدور،هذا

.(8)يسحاومعنووبمظهرعقولناأولحواسناتبدوخصائصوفيهمتكون

فيشيءكلعنذاتهوصفاتذاتهوبهويةبذاتهمنزهاللهن!فذلككلومع

الموجودلأنذلكأولآ،بوجودهإلالشيءكينونةولاوجوديقوملاأفبيدالوجود،

والإطلاقوالوحدةوالأبديةالأزليةالمطلقوجودهفييجتمعالذيالحقوالإلها!لأول

لنشاطاثركمجردالإمكانيالمكانيوالتحديدالزمانيالتوقيتوأيضأ،والتنزيه

.(9)المتساميةصفاته

الشعراني.؟56مي.،ج.المكتوباتالأحد.عبدبناحمدالسرهندي،ة503-502ص.2ح.المكيةالفتوحات.عربيابن-،

لهقدوسية.المنحالمستغانص.؟،45-،4فىصصطحق،الوجود!الغنيعبد.النابلسية55ص.2ج.الكبرىالطبقات

.2"2-28"يمص

الفني.عبد.النابلسي؟72-7،صصالأنوار.8مشكاالفزالي.؟77ص.الحكمفصوصشرح.الرزاقعبد.القاشاني-2

ص،2جالأولياء.كراماتجامعيوسفالنبهافي،ة245ص.،ج.الأعلام،الزركلية83هـ-8صص.الربانيالفتح

.360-359ص

بنداودمقيصري،؟4ص.،ج،الحغانقديوان،الفنيعبد،النابلسي؟6صهوالرقيم.الكهف.الكريمعبد.الجيلي-3

الأمجد.الرلاعيل!غوثالأوحدالتاتاليدى.ابيمحمد.الصيادي؟3ـه5ص.2ج.الحكمالفصوصحر!ئ!محمود.

.92-9،ص.،ج.العليةالمواهبغيث.ابراهيمبنمحمد.النفزي؟64-63صص
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الاسلامي،العربيالفكرلالاسكند!لةمدرسةاثر5طثالث*الفيمل8

تلكويماثلاللهعدافيماالوجودكائناتفييظهرماكليكونوعليه

وهي،الأولالإلهيالأصلذلكعنتبزغمستعارةاوصافمحضهوانماالصفات

له.ذاتيةخصائص

:"القديمالاغريقيالفكرفيالوجودا،فكرة-

الآتية:الاتجاهاتفيإنحصرت)للوجود(،تعرضتالتيالفلسفاتجميعأن

الثنائي:الاتجاه-

:(")طرفينلهثناثيوجودالوجود:انيرى

بدايةلهالعقليتصورولاكمالكللهويثبت،تعالىاللههو،رفيعوجود-أ

)الأكل(.الثانيالوجودأصلوهو،أبديقديمفهو،نهايةأو

الرفيع.الوجودمننابعوهو،المحسوسالماديالعالموهواقل،وجود-ب

:،!)الروحيالاتجاه-

عدامافقط،واحد)وجود(نظرهفيالوجودوانماالوجود،)ثنائية(يرىلا

هذاعنعئروقدفقط،رفيعوجود،الاتجاههذاعندفالوجودله.وجودلاذلك

الوجود(.)بوحدةفقال)البرهمي(،المذهب

:(!)الماديالاتجاه-

)نوع(فييحصرهوإنماالوجود،في()ثنائيةانصارهيرىلااتجاهوهو

فيمرفوضالحادياتجاهوهو،المطلقالمحسوسالماديالوجودهوفقط،واحد

السماوية.العقائدجميع

.85-84صص.اليونانيةالفلسفة.حلميامير6مطر.؟2،ص،اليونانيةالفلسغةتار!.يوسف.كرم-،

،ة!-،7صمى!(م،997)القاهرة:.ال!بنانيةالمصريةالدإرمط.الوجود.8وحدلهلسفة:الفاتححسنالد.قربب-2

الأنجلومكتبةمط.زكريا.لهؤا.مراجمة:.حنفيحسن.د:ترجمة.والسياسةاللاهوتكلرسالة:باروخسبينوزا.

.367-365صمى،(م898،:)التاهرة.المصرية

البهي.؟372مى.(م،987)بووت:،الجيلدارمط.،والاقتباسالأصالةبينالاسلاميالتصو&الخالر:عبدعطا.-3

.285ص.،ج.يم!سالاالتفكيرمنالاسالجانيمحمد.
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الاسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضاريةالضلات

:،سقراط5:،

فيفوجدها،عقليةغايةوجودعلىتدلالتيالشواهديلتمس)سقراط(أخذ

الأفلاكسيرانتظامفيتكونممااكثر،الوسطوبينالإنسانيالجسمبينالملانمة

اذالخالقفتصور،ومنافعهالإنسانلمصلحةرتبتقدالأشياءأنوراى،السماوي

.(")أضحمروحيأموجودأبلممتدأ،جوهرألاوالوجودالكرم

الغائيةالعللإلتماسفيرأيهمالعواممنالدينأهل()سقراطشاركوقد

المعتقدمنبقايافيهاكانوإنالتوحيدنحوتنحوالإلهعن)سقراط(وفكرة،للكون

الىنظرةالمتعددةالآلهةالىينظركانوربما،الآلهةتعددالىالذاهبالموروث

.(")رب!االإلهالىزلفىالناسليقربواالايعبدونلاووسطاءوكلاء

منو)ارسطو(()افلاطونأورثهاوالتي()سقراطعندالغائيةالنزعةلههان

العصرفياوالوسطىالقرونفيسواءبعدهمنالفلسفةبامتداتوامتدت،بعده

وبينبينهافيمامرتبةالأشياءكلأنبهاالمقصودليسعندهفالغائية،الحديث

وانماله،وجودولابالآخرمرتبطشيءكلوان،معينةغاياتتحقيقنحوالبعض

وذلك،فحسبالإنساننحومتجهةجعلهابانساذجأتصورأالغائيةهذهتصور

منرتبتقدالخارجيةالطبيعةفيالموجودةالأشياءانهيهناالغائيةإنبمعنى

فيقول،مدبرةعلةبدورهاتستلزمالغائيةكانتولما،وغاياتهالإنسانتحقيقأجل

.(9)ربدمعقلوجودوراءهامنتستلزمالغاثيةهذه)ن)سقراط(،

2-

)الكويت:.المطبوعاتوكالةمط..بدويالرحمنعبد:تحقيق.حنينبناسحق:ترجمة!الأخلاق،ارسطو:طاليس

صهـ3..(م8998:)بمررت،العربيالفكردار.مطله!سفية.ومذاهبشخصياتع!يان:.أمين؟،44ص.(م،979

النفسفيمحمود:.قاسمة65ص.اليونانيةةفس!فلا.شارللرنر!؟9صادفاع.محاور!.المحاورات،افلاطون

.،7ص.(م،954)القاهر:.2ط.المصريةالأنجلومكتبة.مطسلام.2واالاغررلقلفلاسفةوالعقل

قابيتجنئفنميخكئماللةانزنفىالئب)نىبئفزئوناالئفئئئنمقاافىلياةئونجهينائخذواؤائيينالظي!قلهئينبئب+ل!

.(3)الآية:الزمر!سورةينظر:.0(3،زافككايخ!طفؤتقيفديلآاللةانيختيهفونييهفئ

من:الرحمنعبدمحعدمرحبا.؟57-56صصد.ت(.)بيروت:.القلمدارمط..افلاطون:الرحمنعبد!بدوي

.808ص.،ج.(م2007:)عمان.والطباعةل!نشرعويداتمط..الاسلاميةالفلسفةالىاليونانيةالفلسفة
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الاسلأمي+العربيالفكرلالاسكنمريةممرسةاثر5.اثلث"الفصل

بالهوى،يحكمولاجزافأيفعللامدبروعقلحكيمصانعالكونفلهذا

الأشياء،تفسيرفيآليةكليعارض)سقراط(وكانبمقدار،عندهشيءكلبل

فيإلهيعقللتدبيرسيرهوفيوجودهفيخاضعالكونأنعلىويؤكد

خطةوفقتسيرمرسومةغايةالىموجههو،الإلهيةالعنايةقانونظل

والنظاموالخيرالعدليحققأنشأنهمنترتيبأمرتبفيهماوكل،معقولة

العليا)"(.الإنسانغاياتويخدموالجمال

كانتحيث،الآلهةتلكفوقمعينالهجعلالىيميلكان)سقراط(وان

قولهمفمع،الآلهةتلكفوقالهبوجودالقولالىأيضآتميلكلهااليونانيةالروح

وجارى)زيوس(،هوواحدآالهأعليهموجعلواالآلهةهذهرتبوا،آلهةبعدة

واضحة،شعوريةدرجةإلىبهارتفعبل،الميلهذافيالشعبيالدين)سقراط(

التيالأدواتغيرليستالآلهةبقيةوان،الآلهةفوقومدبرأصانعأثمة"بان:فقال

.(!)للوجود،الصانعالمدبرهذايحدثبها

علىالإلهيتصوروهو،()سقراطلدىالتوحيدالىالميلمنشيءفهناك

الجسم،داخلفيالإنسانيةللنفسكشعوره،الكلعلىمهيمنآباعتبارهالأساسهذا

.(9)الكونعلىالإلهيسيطركذلك،الجسمعلىالنفستسيطرفكما

والعلم،الماديةعدمصفاتالتشبيهلهذاتبعأالإلهالىينسب()سقراطن!ف

تكونأندونوتسيرهوتوجههبالجسمتؤثرالنفسانفكما،المطلقةوالقدرة

يكونأندونويسيرهالكونيدبرفهو،الإلهفيالحالكذلك،محسوسةظاهر،

،""0178!!.كا.:7ه50!م!"،ة*(ه*،هء4:،"،،4!!.،ء72-فى5ة

ةفس!فلاالياليونانيةالفلسفةمن.الرحمنعبدمحمدمرحبا،؟5ـه-55صصالهلأطون،.الرحمنعبه.بدوي

.68صا.ةيم!سأل

ة،66-،65صص،،كالفربية.الفلسفةكاتبرثراند.رسل.؟27صطيفرون.اومحالرة.المحاوراتالهلاطون.-2

."2-88صص.اليونانعندلهفلسفيالفكرلقراء8مدخل.مصطفىالنشار.

.856-855ميصلهيوفانية.الخلسفةحلص.امير8مطر.؟99ص.اليونانيةالفلسفةتالضوولتر.ستيس.-فى
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الاسلاميوالفكرلثسيحيالفكربينالحضاريةالضلات

وغيرروحيةصفةذاتالآلهةبأنالقولهوالصفةهذهومرجعظاهرأ،محسوسأ

القدرةعلىسابقهوالذيالعلمطريقعنالجسمتحركالنفسأنوكما،مادية

.(")الصفاتبقيةفيوهكذاالأشياء،كليعلمفهوالإلهفيالحالكذلك،والإرادة

بالعالموعنايتهاالآلهةوجودفياعتقد()سقراطأنالقوليمكنوعليه

)أفلاطون(محاوراتمنكثيرفيالاعتقادهذادلائلوظهرت،الإنسانيةوالحياة

العالم،خلقفينظريتهتمامأيوضحلم)سقراط(كانو)ذا)اكسانوفان(،ومذكرات

يؤكدكانكما،المخلوقاتتكوينفيتدخلعاقلةعلةبوجوددائمأيقولكانأفإلا

.(!)الهيةوعنايةونظامبتدبيريحدثإنماالإنسانيةوالحياةالكونفييحدثماان

الإلهية،العلةهيوالخيرالحقيقةعلةأنهدركأ)سقراط(كانأخرىجهةومن

حضورفيلثقتهالمباشرةالحصيلةهيوموتهحياففيوثقتهالكاملةقوفوكانت

الإله)نثقتهوأساسعقيدتهجملةوكانت،وإرشادهالإلههذاتوحيدوفيدائمأالإله

وقد،خاصةحالةكلفيللخيريصلواأنينبغيالناسإنأكدلهذا،ونتيجةخيردائمأ

.(9)أريخالإلهوكونتتفقلاوالتيالتقليديةالأساطيرفيشيءكلرفض

:،"أفلاطون:2

"المثل"،وجوديسميهفيمايتمثل)أفلاطون(،)نماعندالحقيقالوجودأن

"عالميسميهوما،المحسوسالعالمهذاأيالأشياءعالم،عالمينبينيميزفهو

طرحيم.عبدالمجيدعبد:تعريب.مقدمةاليونانيةالفلسخة:مرجريتتايلور.اليالفلسفةتاريخ،يوسفكرم.-،

ة49-48صصونانية.77ص.(م،95ـه)القاهرة:اسصرمة.النهضةمكتبةم!ر..كاملماهر.د:وتقديممراجعة

والنشر.لمطباعةالحضار6دارمط.!اليونانيةةفس!فلاهيدراساتعلاء:.المتعالوعبدفتصمحمد.اللهعبد

."40-"39صا!اد.ت(.)طنطا:

اميرةمطر،؟57-55صصالهلاطون،.الرحمنعبد.بدوي؟27صاوطيفرون.محاور8.المحاورات.افلاطون-2

.840-،39صصايونانية.الفلسفةلهتحي.محمد.اللهعبدة،56-855صص،اليونانيةةفس!فلاحلص،

ة867-865صص،8ك.الغربيةالفلسفةتارربرقرات.رسل.؟77صمقممة،اليونانيةالفلسفة.مرجرلهتتايلور.-3

عندالفلسفيالفكرلقراء6مدخل.مصطفىالنشار.؟49-48صص.اليونانيةالفلسفةتاتيوسق،كرم.

.85-صا"!.اليونان
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الاسلامي*العربيالفكرلالاسكند!يةمدرسةأثر5طثالث،+الفصل

عالمفهوالمثلعالماماهذا،الطبيعيعالمنافهوالمحسوسالعالمأما.،المثل

صفاتهيمثلالشيءاصلهو،المفارقةالكليةالحقيقةهووالمثال،لهمفارور

.(")مثلهعلىيقررالذيالنموذجأوالقالبوهو،الجوهرية

فاصبح،المختلفةمحاوراتهفي""المثلعن)أفلاطون(نظريةتطورتوقد

نفسفيوهو،الأرضيللعالمالمفارقالعالمذلكهوببساطةعندهالمثلعالم

فيالأشياءأنواعمننوعأوفئةلكلانبحيثله،واصللهموازيعالمالوقت

.(8)المثلعالمفيالواحد""مثالههذاالحسيالعالم

للإنسانواحدمثالفهناكالافراد،منالكثرةهذهاصلهو،"المثالوهذا

ماكلعلىينطبقللكرسيواحدمثالوهناكالبشر،افرادمنفردكلعلىينطبق

.(!)المحسوسالعالمهذافيكراسيمننشاهده

،الإلهصنعاساسهاعلىالتيالجوهريةالحقيقةوهوالأصلهوالمثاليكونثمومن

منالكثرةهذهفتكون،بالمادةالمثالمزجطريقعنوذلكالأشياء،منالكثرةهذه"الصانع

فليسالأشياء،،"عالمكانما)افلاطون(،عند"المثال،فلولا،المحسوسالعالمفيالأفراد

.(8)"المثل"عالمالمعقولالعالملهذاظلمجردالااذنالمحسوسالعالمهذا

بعضولوينفصلاتإذتالوجودحقيقةيعرفانارادماإذاا!نساتعلىإن

يمكنهحتىوعقلهنفسهبتطهير،المحسوسالعالمهذافيالانخراطعنالوقت

ررادعثحان:.امين؟33ص.الالوهيةمشكلةمحمد.غلا*.؟63صالاسكنمرية.مدرسةلتاتتمهيد.نجيب،بلدي-،

.8ص.(م،989)القاهر8:والتوفى.ل!نشرال!قافةدار.مط،الغربيةةفس!فلافيالمثالية

ارد.مط.اروطون:دلهؤااحمد.الأهوانيهـ؟صه.افلاطون.لرحمناعبد.بدر!؟742ص.لهبمهورية.افلاطون-2

.825-،24صص.(م،954)القاهرة:.2ط.المعارف

ةفس!فلاتاهـفى.مصطفىلهثر.؟44ص.(م،974:)القاهرة.النيضةدار.مط.افلاطونيةالحكعة:عزت!قرني-3

."78-،77صصه،2ج.اليونانية

يوس!.كرم.؟823-82صهص!(م،970)بمسوت:،اللبنانيةلهجامعةمنشهـراتمط.الهلاطون،:جووم.غيث-4

.83!الهيونانية.،لخلسفةتاهم!
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ا!سلاميوالفكرللسيصالفكربينةيرا!غحلاالم!ت

يأ،المثال"حدس،طريقعنوجوهرهأصلهبمعرفةالعالمهذاحقيقةتامل

إلى)أفلاطون(عندو،ظن""وهم،معرفةوهيالمحسوسةمعرفتنامنالانتقال

طريقعنوذلك،المباشرةالعقليةبالرؤيةأيالمباشربالحدس""المثالمعرفة

بواسطةفكرةإلىفكرةمنالانتقالبأنه)أفلاطون(عزفالذيالجدلأوالديالكتيك

الأفكارعالمالىالمحسوسالعالمعنالمشوشةالظنيةفكرةمنالانتقالأي،فكرة

.(")الرياضيةالأفكاربتوسطالحقائقعالم،المثلعالمأيذاتهافي

بجميععالمأبذاتهواجبأأزليأمبدعأمحدثأللعالمأن)أفلاطون(يرى

وقد،الكليةالنفسويتوسطهالأولالعقلفأبدع،الكليةالأسبابنعتعلىمعلومات

العنصر)8(.ويتوسطهاالمرآةفيالصورةأنبعاثالعقلعنأنبعث

عاقلةعلةبينأساسيأفرقأثمة)نعلةمنموجودلكللابد"أنه)أفلاطون(:وقال

تدركلاالعاقلةغيرفالعلةقسرأ،تتحركعلةوبينلوقوعهالسبللهوتهيأمعلولهاتعرف

الىتهدفعاقلةأخرىبعلةتتحركطنمامنه،الغايةولاتفعلماتعرفلاأيعملها،هدفآ

")فى(.النفسهوالعقلومركزالعقلفيالاتكونلاوالغاية،غاية

وهو،الإلههواولسببالىتنتهيالأسبابن!فسبب،موجودلكلكانولما

علةبفعلموجودأالعالمكانولما،الجزئيةالنفوسوبالتاليالكليةالنفوسمصدر

واحدعالمفهوولهذا،وأجملهنظامخيرعلىيكنأنلابدف!نه،مدركةعقلة

جوففييدوربعضهاأفلاكثمانيةمنمكونوهو،الحركةدائريكرويمتناهي

.(5)الثابتةالجامدةا!رضحوليدوروكلهابعض،

.68ص.اليونانيةالفلسفةتاتيوسق.،كرم؟،ـه5-،84صص.،ك.الغربيةفىلفلسفةتاءبرتراند.رسل.-8

الرحمن.عبدمحمدمرحبا.؟،،4ص،(م،986)!م:.3ط.المعارفدارمط..السياسيةالفلسفةحلعي.أمير8مطر،-2

أمم!8:ترجمةالعح.عناوثياتيتوس،نوط!هلا؟،23-،22صص.ةيم!سالاالغلسفةالياليونانيةالفلسفةمن

.،3ص.(م8973:ر!م).العامةةير!ملاالهينةمط.مطر.حلص

بع!ها.وما205ص.الجمهورية.اف!طون؟5،2ص.المحاورات.اف!طون-3

المعارد.مكتبة.مط.المشعشعمحمداللهفتح:ترجمة.ديويجونالىالهلاطونمنالفلسغةة!ق:ولليورانت.-4

.،25ص.افلاطونلهؤاد.احمد.الأهوانية823-،2صهضا*طون.جىم.غيثةهـ3ص.(م،972تو!ب).2ط
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الاسلامي*العربيالفكرلالاسكنمريةمدرسة+اثرطثالث.+الفصل

:،أرسطو3:5

كلعلةهي،هيوليحالةفيازليةقديمةمادةبوجود)أرسطو(قال

يدفعهاانإلامدبرأولمقوممحتاجةليستمادتهأنوزعمالوجود،فيشيء

موجودعندهفالإلهبنفسها،نفسهاتدبريتركهاثمفقط،مرةوأولمرةأول

هذاعندمهمتهوتنتهيمرة.أولالكائناتدورةيدفعأفسوىعمل،!ب

اجناسوتصنففتخلق،الصورةاليهامضافآالهيوليتلكتستمرثمالحد،

منهاوينسجالوجود،وحداتسائرذلكعنفيتكونوأنواعها،الكائنات

والصور)".الألوانالمتعددبساطة

الزمانطاهرتيفيالبحثاوالنظرمنالإلهوجودعلى)ارسطو(يستدل

منهآمنكللأنوذلك،قديم،أبديازلي،فهو،نهايةولالهبدايةلافالزمان.والحركة

نهايةلاعندهفالآناثسواء،الآناتكل)ذآن،منبالزمانيةاحقآنفلاوبعد،قبلفله

الأبد)!(.طلىالأزلمنذموجودفالزمانوبالتاليوا!أبد،الأزلفيلها

العللكانولما،ثوانوعللاولىعلة)أرسطو(:عندالعللمننوعانوهناك

منلهلابدالمتحركوهذا،متحركمنلهلابدمحركفكلقبلها،لمامعلولةالثواني

نأوأماذاف،علىيدورأنوأما،نهايةلاماالىالتسلسليستمرانف!ما.محرك

.!9)يتحركلاأولمحركعلىيتوقف

والتغيروالمكانالزمانعنمنزهأواحدأالهأالكورلهذان!فوبالتالي

وهوبهوتتعلقاليهتتجهالغائيةالعللكانوان،بغيرهوالتأثروالنقص

توفيق:.الطويلة882ص.(م8954)مصر:.8طولنشر.لترجمةوالتالطلجت!مط.ارسطو.لهرحمن:عبد.بدوي-،

.269ص.اليونانيةةفس!فلا.ح!ميامير8مطر.؟235ص.(م،976)القاهر8:.6ط،مط.دالف!سفة.اسس

.3م.،ح.(م،9!4)مصر:للكتا+.العامةلهمصريةالهينةمط..حنينبناسحق:تحقيقلهطهيعة.ارسطو:.طاليس-2

.46-4سافى!الالوهية.مشكلةمحمد..+!غ؟486-4"4صص."د

.2جالن!سمي.النكرلهاونعلي،محمد!لهان.بو،836-،34ميص.7د.2م.2ح.الطبيعة)رسطو..طاليس-3

."7!هه.اليونانيةمس!مفةيخثاايوسق.كرم.؟"9ص
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لاسلاميوالفكرالمسيحيالفكربينالحضا!يةالضلا

الإلهبهذا)أرسطو(ويسمىبشيء،يتعلقولاشيءالىيتجهلا

.(،)الألهل()المحرك

ابدية،أزليةحركةوجوديفترضفهوالحركةمقياسالزمانكانولما

لهايكونلاحتى4المكانفيمتصلةدائريةتكونأنلابدالحركةهذهومثل

وجودتفترضالحركةوهذه،الأولىالسماءحركةوهي،نهايةولابداية

مثلها)*(.خالدأزليمحرك

مثلها.أبديأبدورهيكونأنالأبديةللحركةعلةهوالذيالأولىللمحركولابد

الذيالمحركهذابهيتصفماأولن!ف،كذلكينقسمولايتعددألاايضأينبغيكما

افتقارهيعنيمادةعلىاحتواءهلأنهادة.بهوليسخالصةصورةأنهيتحركلا

.(9)الفعلالىينزعبالقوةوجودوبالتالي،صورةإلى

لهذاالوحيدالمنظمهوالمحركانعلىنصقد)ارسطو(كانلماولكن

كموضوعاولهاكغايةالعقولهذهأيضأيحركأفنفترضأنفيمكن،العالم

اللهوجود)أرسطو(فيهيشبهنصأوجدف!ف،بالعالماللهصلةعنأمالعشقهاة

،قائدهوفينظامهفيللجيشالخيرأنيقول،والنظامالخيربوجودالعالمفي

.!4)النظامعلةلأنهأكثرالقائدفيوهو

واحدالهوجودعلىالتقليديةحججهبوجاهة)أرسطو(أنمنالرغموعلى

وايضاحالإلهيةالشخصيةبمكوناتكثيرأيهتملم)فإلا،الحججهذهوقوةللكون

اختلافعلىالدينيينالفلاسفةفعلكماالوجودفيالفعالوأثرهاقدرتهامدى

3،7صص.(م،976)مصر:.المصريةطنهضةدارمط.لهيونافية،الفلسفةلهي،لكبرىالمشكلاتاولف:جيجن.-8

.،63-860صص.اليونانيةالفلسفةة!هل.نجيبزكيومحمود.احمد.امين؟320-

طاليس-أرسطوماجد:لهخري.؟،6ـه-،65صص،اليونانيةالغلسفةة!ق.نجيبزكيومحمود.احمد.امين-2

.800-98صص.(م8958:)بيروت.الكاثوليكية.مط.الأولالمعلم

.867صأرسطو..الرحمنعبد.بدوية272ص.8كي!فربية.الغلسفةتافىبرقراند.رسل.-3

.،39-388صص.اللهمحمود.عباسالعقاد.؟72ص.9ف.،م.2ج.الطبيعةم!رسطو،طاليس-4

-4آ5-
http://www.al-maktabeh.com



الاسلامي.العربيالفكرليالاسكلنمريةمدرسة+اثر،لثالث."الفصل

للكونالأولىالدفعةاعطاءعلىالإلهيالجوهرفعل)ارسطو(قصرفقد،عقائدهم

الآلهةصغارمنطائفةتحتهرتبثم،نظامهفيوفعالمباشرتدخلأيدون

.(")للكواكبالمحركين

الدينيالشعورمنقدرأي)ارسطو(لدىيكنلمبأنهالقولويمكن

الكونوحدةيثبتأنهدفكانبل،الكونيحركإلهوجودأثبتحينما

مبدثيأذلكويتضحقديمأ،واحدأموجودأراسهعلىفوضع،تنظيمهوسلامة

.(8)الإلهةوجودعلىبراهينهمن

،،المسيحيالفكرفيالوجود،،فكرة-

وذانهأو،المحدودةكالكاثناتكاننأنهلانقصد،بذاتهقائمكائناللهإن

نانقصدبلولانظير.لهلاشبيهاللهأننؤمنلأننا،المخلوقةللجواهرمماثلجوهر

مجردوليس،"أنا*بكلمةنفسهعنالتعبيريستطيع،واقعيوجودلهكائنتعالى

الجوهرلأنجوهر.ذاتهفيأنهأوخاص.جوهرذوانهلاننفيوهنا،معنىاوطاقة

.(9)بذاتهالقائمهو،موضوعفيماليسانهبل،المادةهوليس

بمعنى،اللامتناهيعلىالجوهريطلق5ا!ويني(:)توماقالوقدهذا

كشفهفيمفتقرالمتناهيفجوهر.المتناهيعلىبهيطلقالذيعنيختلف

فيأيضأومستغين،وجودهفيفمستغبناللامتناهيجوهراما.اعراضالى

الوجود،)"(.غيرشيءكل

.47-45صص،افلاطونعندالألوهيةمشكلةمحمد..غلابة236صلهيونانية.ةفس!فلاثاتيوسق.كرم.-،

؟44-43صص،(م،977)مصر:،لكتابالعامةاسصريةالهينة.مطالف!سفي.البحثمناهجمحمود:.زيدان-2

.2ـه9ص،اليونانيةلهفلسفةحلص.أمير8مطر.

ة!ن،دحواللهعوض:.سمعان؟،3ص.(م2!هم)الظمر8:الاخو8.مط.وحد،نيته.ونوعذاتهسهعوض:سمعات-3

وملبعدها.9ص.(م2!م8)القاهر6:لأخو8..مطوحطنيته.وثالوثثالوثه

.(م،99،:م.د).ل!كتبيانكورش.مطالكبير.الوسطويالمدكرواعطل6حياالىممخل-حوينيفريصرد:كوبلسن!!

وما!دما.5ص.(م9538:م.د)ل!كش.باركردلر.مطالاكويني.توما:فياييسكوى.؟ومابعم!ا3ص

-"(4-
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الاسلاميوالفكرالهسيصالفكربينالحضا!يةالضلات

وموجودخفي،بنوعمكانكلفيموجودالله5)أوغسطينوس(:القديسوقال

كمايعرفهأنلأحدلايمكنلأنه،الأولىبالحالةفموجودطاهر.بنوعمكانكلفي

.(")،وجودهيتجاهلأناحدلايقدرلأنه،الثانيةبالحالةوموجود.ذاتهفيهو

بل،فحسبللمعرفةطريقاليستالاشراقيةالنظريةاننجدهناومن

الحقائقمعرفةهيالحقفالمعرفة،السعادةعلىللحصولوسيلةايضاهي

عناللهيكشف.اللهوجودالحقائقهذهواساس،الداخليالمعلممنالابوية

كذلكالمعرفةهذهوفيبه،معرفتهالاخيرلهذاوتتمالفردداخلنفسه

،والنشوةبالفرحالنفسالداخليالنوريغمرانبعدالحقيقيةالمعرفةتوجد

موضوعاللهجعلهمافيالغزاليالاماممع)اوغسطينوس(القديسيتفقوهنا

.(8)دحاوآنفيوالسعادةالمعرفة

اما.محدثمتحيزفكل،محدثمتناهمتحيز"كل:(العسالبن)إسحاقوقال

متحيزأ،)9(.ليسفهوكلذل،ثدحمبفليسالباري

وذلك،التوافقكلواعمالهوخواصهاللهمعيتوافقالذيالوجودفهذا،وعليه

بهذهوالقائم،بسلامتهوالمتكفلومدبرهوحافظهللكونالخالقإنه:()الأول:لسببين

هذاكانومن،التنزيهكلالمادةعنمنزهإنه)الثاني(:وبحيز.لايتحيزالأعمال

حد.لايحدهشأنه

جون!برنابيةومابعدها7!".(ت.د:م.د)..د.مطاللأترولوجي،-اينياتالىمدخل:فهصاثناسيوس.جورج-،

ومابعدها.9ص!(م،960:م.د).2ط..د.مطاوغسطين.القديس-للديندراسةكعحر.وداي

)بعروت:التنور.ر!هلمط..الوسيطالع!رلهيالمسيحيةالفلسفةمننصوصحسن:.حنفيينظر:ل!تفصيل-2

.32-3"صص.(م2!8

صا*كلال!حافىكتا*،لفضل:ابيالدولةلهخرالش!)بنييعمفيطشنالجليل،لمكرمالشماس.العسال)بن-3

الصغيالشيخالجليلالمكرمالشمالمسسسال.)ينومابعدها.2مى.(م8643)مصر:شسى،عينمط.الن!طنح.

)مصر:شسس!عينمط..الانجيلمحرلهيتخجيللهيالسه!نهجكتا*النضل:ابيالدولةمخرالشئابن

ومابعدها.5ص.(م"643

-!(4-
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الاسلامي،العربيالفكرلالاسكنمريةمدرسةاثر5،الثالث+الفصل

:"وخواصهاللهصفات"-

الوجود:-وجوب

فالوجود(،)واجبوالوجود()ممكن:نوعان،الفلاسفةيقولكماالموجود،

وحدههو)الثاني(:و.بسببإلاولاينعدم،بسببالالايوجدالذيالحادثهو:()الأول

.!")ذاتهمستلزماتمنوجودهنأل،دجومالىوجودهفيلايحتاجالذي،الأزليالقديم

الأبدية:الأزلية-

ليسفهوعدم،أوبوجودمسبوقأيكنلمفهوإذأالوجود،واجباللهأنبما

هفاكليسلأنه،*الأزلي*أدق:بتعبيرأو،"ازلي"وايضأبل،فحسبالأزلمنذ

فقدله.لانهاية،لهلابدايةمالأن،كذلكأبديفهو)ذأ،أزليأفوبما.سواهأزلي

.!8)"الحقيقيةالأزليةلله5)أوغسطينوس(:القديسفقال

وانا"الأول:أفذكرفقد،وابديتهازليةعلىأيضآينصالمقدسوالكتاب

قبلمن5قائلأ:مرة(النبي)موسىخاطبهولذلكة)سمه،الأبد"منذوأف؟الآخر،

.(!)"اللهانتالأبدالىالأزلمن،والمسكونةالأرضأبدأتأوالجبالتولدأن

:القدرة-

وقديرقدير،فهو)ذآ،لهوالدبرلهوالحافظللعالمالخالقهواللهأنبما

كلالله"عند:قالفقد،الحقيقةهذهعلىينصالمقدسوالكتابلها.لاحدبقدرة

الأنبياءأحدخاطبهشيء،ولذلككلعلىالقادرهللا،:آضياوقال؟،مستطاعشيء

.(4)"يمينكمرتفعةيدك،قوية،القدرةذراع"لكقائلآ:بالوحيمرة

2-

4-

ومابعمما.9صوحد،نيته.وثالوثلالوثهوحد،نيتهاللهعوفهم!!سمعان؟28صوحد،نيته.ونىناتهالدعوض!سمعلن.

ونفونهأوغسطينالقد!سمرحبا:مارو.ةومابعدها،هص.(م،986:م.د)د.مط.،اوغسطين.:هنريتشالويك.

.،5-2صص.(م،957:م.د)د.مط..الطبر8.العصورعبر

.(95:2)مزمور.؟("63:6)اشعياء.سفر،(6:"4)،اشعيل!سفريلمقدس،الكتا*

.(،3هـ:9)مزمور.ة(48:3)التكوش.سفر؟(26:،9)مثى.المقمس.الكتا*
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الاسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضاريةالضلات

:دةلإواا-

ليسلأنهمرغمأ،العالمخلققداللهيكونأنالمعقولمنليسأفبما

فييكهمناللهلأنذاتهمناخرجهقديكونأوما.بعملالقيامعلىمايرغمههناك

العالمخلقاللهأنلابد)ذن.الإطلاقعلىفيهلاتركيبأنهوالحالمركبآ،الحالةهذه

السماواتفيصنع،الربماشاء"كل:الوحيتالولذلك.واختيارهارادفبمحض

حسبشيءكليعمل"الذي:عنهأيضأوقال؟اللجج،وكلالبحاروفي،الارضوفي

.(،)،مشيئتهرأي

-العلم:

علىفالله)ذأ،عليهيطراانيكنوعما،عنهشيءكليعلمالشيءصانعأن

قائلأ:مرة(النبي)داودخاطبهولذلك.العالمفيالتيالأشياءبجميعتامعلم

بعيد،منفكريفهمت،وقياميجلوسيعرفتأنت،وعرفتنياختبرتنيقد"يارب

وأنتإلالسانيفيكلمةليسلأنه،عرفتطرقيوكلذريت،ومربضيمسلكي

أبعدما!وعلمهوحكمتهاللهغنىيالعمق5:(الرسول)بولس؟وقالكلها،عرفتها

مرتبطغيرالأشياءبكلاللهعلمأن؟كماالإستقصاء!،عنالفحصعنأحكامه

يومأ:،أنالوحيقالفقد،بالزمنلايتأثرتعالىلأن؟أزلألديهكانبلحدوثهابزمن

:(الرسول)يعقوبقالوكذلك؟واحد،كيومسنةوألفسنة،كألفالربعندواحدأ

.(8)"أعمالهجميع،الأزلمنذالربعند"معلومة

ذلكعكسترىاخرىأفكارهناكأنالاسبق،فيماإليهذهبنامماوبالرغم

والتي،(القدسوالروحوالإبن)الأبالأقدسالثالوثجدليةفييتعلقفيماوبالذات

تتلخصت

.("8:")ا!سس.؟(6:"35)مزمور.لهمقسىمكتا*-"

.(،8:،5).الأعمالسفر؟(3:8).بطرس2،(33:،8)روميه.؟(4-8:،39)مزمور.ممقس.الكتا*-2

-"48-
http://www.al-maktabeh.com



الاسلامي8العربيالفكرلالاسكنمريةمدرسة+اثر،الثالث"الفصل

الإبن،والله،الأباللهالجوهر)"(،متساويةأقانيمثلاثةذووهوواحداللهأن

الذيهووالإبن،(")الإبنبواسطةالعالمينخلقالذيهوفالأب،القدسالروحه!او

الأقانيمأنغير،والحياةالقلبطهرالذيهوالقدسوالروحبه،وقامالفداءأشم

أطلقتوقدهذا؟السواءعلىالإلهيةالأعمالجميعفيمعأيشتركوناثثة

.(!)هدحعلىالثلاثةالأقانيمهذهمنأقنومكلعلىالإلهيةالصفمات

الإسلامي:الفكرفيالوجودفكرة-

:،"الكندي:،

"بحدوثقالواالذينالمسلمينالفلاسفةبينمنالقلائلمن)الكندي(إن

بينوجوديأتلازمأفعندهشيء،كلءمنشيهوتعالىاللهوانشيء،لامن"العالم

محدثة،ثممنوهي،بدايةولهامتناهيةأمورأجميعأوهذه،والزمانوالحركةالمادة

الخلقعنفكرتهبالمجاز،هووالفاعلا!أولالحق"الفاعلرسالتهفييؤكدوهو

.(4)العدممن

نابحيث،تعالىاللهوجودعلىدليلأيمثل،العالم،بحدوث)الكندي(وقول

علةبوجودوالتسليم،اللهبوجودالتسليمالىمحالةلايقديالعالمبحدوثالتسليم

حدوثفيالبحثن!فهناومن،العالمبحدوثالتسليمالىيؤدي،للكونخالقة

،حادثعندهالعالمأنأي،اللهوجودعلىبتدليلهتمامأيرتبط()الكنديعندالعالم

علةمنلهلابدالحادثوهذالاشيء،منمخلوق،مبدعأيانتهاء،ولهابتداءلهأي

.(،4:،3)كورنتمى.3ة(،28:9)متى.،المقدسالكتاب-،

.(3-،:8)يوحنا.ث(2:،).عبرانيين؟(33:6)مزمور،،المقدسالكتا*-2

ومابعدها.4صالآرووسية.حيدر.علهسيى.كاكهرسالتنا:ينظر:للتف!يل-3

عبدمحمد:وتقديمتحقيق،الفلسفيةالكنديرسامر:(م869هـ/256)ت)سحاقبنيعقوبيوسفابو.الكندي-4

ةفس!فلاتاررماجد..فخري؟889-88"صمى.8ج،،ق،(ـه،398)القاهر8:.2ط.حسان.مطهـسطةابوالهادي

."8-،"5!ا!ه.اليونانية
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الاسلاميوالفكرالهسيحي،لخكربينالحضاريةتال!يلا

.(")تعالىاللههيالعلةوهذهالوجود،فيوأظهرتهأحدثته

وفي،الكونفيوالغائيةالعنايةوجوداقرارفيكثيرة)الكندي(ونصوص

"فيالأهميةالبالغةرسالتهففي،تعالىاللهوجوداثباتإلىذلكهنالصعود

العالمهذانظمفيفأن...ه:يقولوالفساد،،للكونالقريبةالفاعلةالعلةعنالأبانة

لبعض،بعضهوتسخيرلبعضهبعضهو)نقيادبعضفيبعضهوفعلوترتيبه

ثباتكلوثباتفاسدكلوفسادكائنكلكونفيالأصلحالأمرعلىهيئتهىاتقان

حكمةكلومعمدبر،تدبيركلومعتدبير،أتقنعلىدلالةلأعظم،زائلكلوزوال

.(8)،المضافمنجميعأهذهلأن،حكيم

موضوعفيهايبحثمعينةمحددةرسائلأوفصولأ)الكندي(يتركلم

الايجاز،فيوغاية،رسائلهبعضفيمتناثرةالموضوعهذاحولآراؤهوان،السببية

اليونانية،الفلسفةمنشكبلاأفادقد،العليةلفكرةبتناولهو)الكندي(

منتبعهلمنالممهدفكانوترجمها،كتبهدرسحيث)أرسطو(،فلسفةوبالأخص

خلالالإسلاميالدينموقفحسبانهفيوضعقدانهجانبالى،-الفلاسفة

.(!)الفكرةهذهمعالجته

الطبيعة،فيالحوادثإطرادينكرأنبوسعهيكنلم،كفيلسوفف)الكندي(

جهةمن)الكندي(لكن،ثابتقانونعلىيسيرالعالمأنينكرأنبوسعهيكنولم

لجامعةالمعتمدالانكليزيالنصعنعغيفيالعلاابو:ترجمة.اللاممظلة.الطبيعةبعدماارسطو:،طاليس-8

فعمة.ة235ص.اليونانيةالغلسفةتار!.يوسفكرم.؟887ص.(م،937)القاهر8:.*االأكليةة!جماكسفورد.

.607ص.(م،938)بيروت:!6الحيامكتبةمط.وأراؤمم.حياتهمالشيعةفلاسفةسه:عبد

.(م،979)القاهر8:والنشر،ل!طباعةالثقافةدارمط..الاسلاميةةنس!فهلوالكلامعلملهيدراصات:يحيى.هويدي-2

)بمروت:.الفارابيدارمط..الاسلاميةالعربيةالفلسفةلهيا!لهيةافزعات:حسينمرو8،بعمما؟وما235ص

بعدها.وما73ص.9792،م(.ح

محمد،لعراقي.؟87-،6صمى!(م،993)دمشق:يام..!عم.العربيةالفلسنلهيالكنهـيمنزلةمحمد:جبر.-3

.85ص.(م"993)القامر8:.6طالمعار!.ر!ل.!صوالكلامبة.لهفلسفيةالمن!هبتجميدملطلى:

-")-هـ
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الاسلامص+معرصلهفكرليالاسكند!ةممرسة*اثرمثطث++لهفصل

لم،الطبيعةحوادثلبعضومشاهداته،الدينيالنصفينظرهخلالومنأض،

بحيثتقعحوادثفثمةالأبد،إلىالأزلومندائمالأطرادهذابأنالجزميمعتص

المطرد)"(.العالمقانونمنمستثناة)نهايقولأنللمرءيمكن

والعنايةوالرعايةالإلهيالتدخلامكانيةبينيجمعأنحاول)الكندي(أنأي

كانهناومن،شاملكليلقانونوخضوعه،والعالمالطبيعةسيروبين،الإلهية

يسعلمالذيالعالمومنجهة،منالشاملةالإلهيةالقدرةمنيقلللاالذيموقفه

.(8)أخرىجهةمنخصائصها،موجودلتهسلبإلى

لمولو،وجودهعليهوالحافظة،بالعالمالممسكةالعلةهواللهن!فوعليه

ؤألأزف!ألسئصؤتثي!خئآدئة!إن:قعالىقولهمعنىهووهذا،العالملتلاشىذلكيكن

"8)(لكنديا)ويقول،(9)(!غؤبملجماكأرإته"ئتييمنمقآ!وآش!كهصاتتأإنزاوثننتزوفيآن

الاوقوته)مساكهمنشيءيخلوفلا،أبدعماكلالممسكالمبدعهو"اللهأن:

لهماندثر،.باد

فالعلةعلل،منعداهاماوبين،الأولىالعلةبين)الكندي(ويميزهذا

موجوداته،منموجودأولمنه،قسمأوليست،العالمداخلليستعندهالأولى

وستظلالعالمقبلكانتفيه،تحلانلهاينبغيولافيه،حالةوليست

هذاوجدلماالخالد،الأزليوجودهاولولا،العالمعنهاكان،بعدهموجودة

؟32-3صهص.(م2003:)الاسكند!ية.الحضري.مط،8جديدرزيةوالفارابيالكنديخطد:!حربي-،

العريي.الكتا*ودارالفاخرية.مطللحضار8.اعطوهوماالعربعلماء:حافظقدري.طوقان

.888-"7صصد.ت(.:جصرت-)الرماض

،(م،98،:م.د).5طلهعربية.النهضةدارمط.!يدة.ابويليديمحمد:ترجمة.الاسلامفيةفس!فلاثاهمن:ليبور،-2

.3،9-388صص.الاسلامفيالفلسفيالفكر"!اثعل،محمد،ريانابو؟،89-،!8صص

.(4،:)اجةلهاطر.سور8فى-

،لثقالهة.ر!لمط..الاسلامفيوالكونالانسانالولها:ابوالتدتازاني.1،62ص.،حلهفلسعية.لهكنيرساكل،الكنى-4

.56-55صص.(م"975)القاهر6:

-4آ7-
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الاسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضاريةالمملات

الصورةعلىالعالمهذاوالمصورةشيء،لاعنللكلالمبدعةهي،العالم

.!")العوعزاللههيعليها،هوالتي

غيرالكلمتممة،فاعلة،"مبدعةأنها:،الأولىللعلةحدهفي)الكندي(يقول

لكلالحقيقيالفاعلوهي،العدممنالأشياءأوجدتاذنالأولىالعلة،،متحركة

النسبيالكمالأنثم،حقيقةلامجازآالتسميةبهذهفيسمىعداهاوما،الموجودات

لأن،متحركةليستوهي،الأولىالعلةهذهمنيستمدانماالموجوداتبهذهالخاص

تمامالىتسعىالتيالناقصةالمتناهيةالمحددةالموجوداتسماتمنالحركة

فيهليس،بالفعلوجودكلهاأنهاحيثمنكاملةالأولىالعلةدامتوماذواتها،

المتزمنة)8(.المتمكنةالموجوداتسمةمنالحركةلأن،تتحركلاف!نهابالقوةشيء

معلولةليستانهايبينالذيالأمر،الأزليةبصفةمتصفةالأولىالعلةوهذه

لمالذيهو(الأولىالعلةهنا)وهوالأزلي"إن)الكندي(:يقولغيرها،أخرىلعلة

غيرهالىقوامهفييحتاجلاوالذي،غيرهالىقوامهفيبمحتاجوليسليس،يكن

.(!أأبدأ،فدائملهعلةلاوماله،علةفلا

)أرسطو(منأفادقدف!نهلها،()الكنديوتقسيم،الأخرىالعللبشأنأما

علةفثمة،للعلةالرباعيتقسيمهفيوخصوصأ،واضحبشكلالصددهذافي

بيناقدأنا...")الكندي(:يقول،غائيةورابعة،فاعلةوثالثة،صوريةوأخرى،مادية

وإما،عنصريةتكونأنإما،الطبيعيةالعللأنالطبيعيةأقاويلنامنموضعفي

مخطوطالشفاء.كتابالد:عبدبنالحسينعليابوسينا.ابنة،65صالأشياء،حدودلهيالكنديرسالة.الكندي-،

لهؤاد:الكندياحمد.الأهواني؟،4-،2صصد.ت(.:الدكن،باد)حيدرد.مط..المعرفةموسوعةضمنمنشور

والمعحالعربفوس!يهل:مصطفى.الرزاقعبد؟،04-،02صمىد.ت(،)مصر:مصر.مط.سرب،هي!سوف

.48ص.(م،945)الظهر8:.مط.د،الثاني

ةفس!فلالهيالكنديمنزلةمحمد،جبر،؟32-29صص،للحضارةاعطوهوماالعر*علماء.حافظلهمري.طوقان-2

هـ.3-!هصصا.العربية

.2،8-287صصوالفساد.نو!ليعلةفيرسالة.الكندي؟869صلأشياء.حدودفيرسالةلهكني.-3

-"آ8-
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الاسلامي.العربيالفكرلالاسكند!مةمدرسةاثر8طثالث*+الفصل

منهالذيالشيءعنصربالعنصريةويعنىتمامية".واما،فاعلةداما،صورية

التيالدينارصورةبالصورةويعنىالدينار،عنصرهوالذيكالذهب،يكون

صورةوحدالذيالدينار،صانعبالفاعلةويعنىالدينار،كانبالذهبباتحادها

هيالتيبالذهبالدينار،الصانعأخذمالهبالتماميةويعنى،بالمذهبالدينار

.(")دسافكلوفسادكائنكلكونوعلل،المطلوبونيلبالدينارالمنفعة

:"لفارابيا2:5

"عيون،،الحكمهـ"فصوصمصنفاتهمنالكثيرفي)الفارابي(يتحدث

فنجده،تعالىاللهوجودعلىالاستدلالعن،،الفاضلةالمدينةأهل"آراء،،المسائل

قسمين:الموجوداتيقسم

اذاوالثانيالوجود،ممكنويسمىوجودهيجبلمذاتهاعتبر)ذا"أحدهما

اذاالوجودممكنكاناذ)و":ويقولالوجود،.واجبويسمىوجودهوجبذاتهاعتبر

صاروجبوإذاعلة،عنلوجودهغنىفلا،محالعنهيلزملمموجودغيرفرضناه

.(8)،بغيرهالوجودواجب

منلوجودهلابدالذيهو،(بغيرهالوجود)الواجببذافالوجودفالممكن

اذاالابالفعليوجدلاالذيكالنور،بغيرهالوجودواجبكانوجداذاوالذي،علة

ضروريغيروهو،الشمسوجودقبلبذاتهالوجودممكنفهو،الشمسوجدت

الممكنوهذا،بغيرهالوجودواجبفهو،الشمسوجدت)ذاأما،بطبيعتهالوجود

الى)نتهائهامنالممكنةلللاشياءلابدإذ،الأولىالعلةوجودعلىبرهانالوجود

دارمط.ومدراسة.الكلامعلمبدير:فيصلعون.ة2،8-2،7صصوالفساد.الكونىعلةكلرسالة،الكندي-،

لهيالكنديمنزلةمحمد.جبر.ة408-405صص.(م8976)القاهر8:.2ط.والتوزيعل!نشرالثقالهةدارالثقالهة.

هـ.5-8صاهصا.العربيةةنس!فلا

طسولهي.؟42-4،صصلأف!وطين.لهرابعةالتساعيةفؤاد.زكريا.؟326ص.اليونانيةالفلسفةتاهـفى.يوس!كرم.-2

.،38صد.ت(.:)بمررت.العربيةالكش)حياءدارمط.الصفا.اخوانععر:

-"آ9-
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،لاسلاميوالفكرللسيصالفكربينطحضريةالضت

منالى،امتدتمهما،تحتاجالممكناتسلسلةانإذ،الأولالموجودهوواجبشيء

واجبكائنمنلهافلابدالوجود،ذاتهاتعطيانتستطيعلالأنهاالوجود،يعطيها

الوجود)"(.هذايعطيها

اذاالذيوهو،بوجودهطبيعتهتقتضيالذيهوبذاف،الوجودوالواجب

ا!أولالسببوهو،بغيرهوجودهكونيجوزولا،محالمنهلزمموجودغير"فرض

ناهذاومعنى،وتعالىتباركاللههو،بذاتهالوجودالواجبوهذاالأشياء،لوجود

وطبيعةالممكنطبيعةبينبالتفرقةتعالىاللهوجودعلىيستدل)الفارابي(

العالمفوجود،بغيرهوواجببذاف،واجبالى،الواجببقسمتهوأيضأ،الواجب

اللهوهو،فاعلفبفعلجودأ،وأصبحايالإمكانهذاتحققطذا،بذاتممكن

التعاليم)الفارابي(صاغ.(8)،"الوجوبالى،،الإمكانمنالعالميخرجالذيتعالى

نصوصعلىبناءأعملهأسسفقدالأرستطالسية.العربيةالمدرسةفيالفلسفية

منمؤلفأمذهبأالفلسفةفيوأنشا)أرسطو(،مفسريمنوكان)ارسطو(،كتب

بفلسفة()الفارابيتاثرمدىيدللوهذا،حديثةوأفلاطونيةارستطاليسيةعناصر

بعدالكبرىالحجةانهبمعنى،(الثاني)المعلمبيعرفصارحتى)أرسطو(

)أرسطو()!(.

يعنيلا،عندهالخلقمفهومأنفيهيؤكدالذي)للفارابي(،التاليوالنص

كتابهفي)الفارابي(يقولهوياتها،الماهياتمنحيعنيولمنماشيء،لامنالإيجاد

،،مج.الفلسفيالمصجم.جميلص!يبا.؟5صهالمسانل،عيون،الفارابية50-49صصالحكمفصوص.الفارابي-،

.386-385،"35-834صص

)الهند:،باد.حيمرمط.الكبير.زينونرسالة:(م950هـ/339)تطرخانمحمدبنمحمدنصرابو.الفارابي-2

ي!مدينةامل،راه:(م950هـ/339)تطرخانمحمدبنمحمدنصرابوالغارابي.؟5-3صص643،هـ(.

العراقي.ة20-،8صمى.(م،96ـه:)بيروت،2ط.الكاثوليكيةمط.نالر!نصريالبير:عليهوعلقلهتمالظضلة.

.0،8-،59صص.(م8978)القاهر8:.4طالمعارد.لارمط.لهعربية.ةفس!فلافيلهعقللور8عاطف:محم!

.24!-243صصالعر*.،لىانتقطهاوسبلال!نانعلوم!سي.لهياول!ى-3

-8!4-
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الاسلامي.،لعربيالفكرلالاسكنمرمةممرسة+الهر8ثلث+النصل

منذموجودهوبلوجد،ثمموجودغيريكنلمالعالم"أن:(القلبية)الدعاوي

العالم،فيهاللهيخلقلمزمانالعالمقبلكانانهعلىلامحدثالعالموأن،الأزل

اللهوجودبعدوجودهالعالمأنعلىبل،العالمخلقالزمانذلكانقضاءبعدثم

.(،)،بالذات

اللهوجودعلىالاستدلالفيطريقتهتحددالتيهنا)الفارابي(نصوفي

:(المسائل)عيونفييقولوالوجود،والعدم،والواجبللممكنرؤيتهوأيضأ،تعالى

تتصللاادامةبذاف،وجودلهليسالذي.ءالشيوجودادامةحفظهو"الإبداع

عنهاويدفعهالأبديالوجوديعطيهاأنهبمعنى،المبدعذاتغيرالعللمنبشيء

.(8)،معدومةكونهابعدمجردأوجودأيعطيهاانهبمعنىلامطلقأ،العدم

يعنيحيثسرمديته،ويثبتعدم،منالعالموجودينفيهنا)الفارابي(ف

يعطيهاافبمعنىلامطلقآ،العدمعنهاويدفع،الأبديالوجود"يعطيها:قوله

وجودهالشيءيعطيالإلهيالإبداعدامفما؟،معدومةكونهابعدمجردأوجودأ

أزلي-فهوأزليته،تقتضيالوجودوأبديةإذن،ابدآموجودأالشيءفأن،الأبدي

.(9)سرمديأي،أبدي

فالواجب5وصفاف:بذاتهالوجودواجبطبيعةحول)الفارابي(ويقول

كونيجوزولا،لوجودهعلةولا،محالمنهلزمموجود،غيرفرضمتىالوجود

وجود،أولوجودهيكونأنويلزمالأشياء،لوجودالأولالسببوهو،بغيرهوجوده

.(ـه،346)الهند:،باد.حيدر.مط.القلبيةادعاوى:(م950هـ/339)تطرخانمحمدبنمحمدنصرأبو،الفارابي-،

الم!كمكتبة.مط.متفرقةمسانل(ةم950هـ/339)تطرخانمحمدبنمحمدنصرابو،الفارابي؟60-58صص

.6-5صص!(م،925)الرياض:.الوطنيةلههد

العربي.الفكردارمط.،المسلمالمفكرمقالاتحسن:!وقيةمحمود.ة68-67صصالس!انل.عيون.يبا!افلا-2

.،46-،39صصللحضار8.اعطوهوماالعربع!ماهحالهظ.تدريطولهان.؟،27ص.(م،976:م.د)

؟88صه.2ج.العربيةالفلسفةتاى،خليلوالجر.حنا،الفاخورية9ص.الفاض!ةاسينةأهل،راء.الفارابي-3

.67-66صص!جديمةرؤيةوالخارابيالكنديخالد.،حربي

-"!"-
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الاسلاصوالخكرل!سهصطنكربين،لحضاريةالض!

الوجود،أتميكونانويلزم،تامإذنفوجوده،النقصأنماءجميععنينزهوأن

.(")،والغايةوالفاعلالصورةالمادةمثلالعللعنومنزهأ

أنحاءجميعمن"برئلأفعلةبغيروجود،التامالوجودهوتعالىفالله

بجوهرهالوجوددائمأزليهوولهذاالوجود،وأقدمالوجودافضلوهو،،النقص

وجوديكونأنيمكن"ولا.وجودهودوامبقائهفيكافيبجوهرهتعالىوهووذاف،

لاالصورةلأن،صورةلهليسوأيضأ،مادةكلمن"خلووجوده،،وجودهمنأصلأ

مادةمنمؤتلفةذاتهلكانتصورةلهكانتولو،مادةفيالاتكونأنيمكن

يكونأنيمكنلاالوجودوهذا،مركبغيربسيطاللهفوجودثمومن،وصورة

.(8)،!اتلأنهلشيءآخر

المعانيوهذامعأ،ومعقولوعاقلعقلتعالىاللهان)الفارابي(يرى

فهو،منقسمغيرواحدوجوهرواحدةوذاتواحد،معنىفيهكلهاالثلاثة

غيرهفييطلبلاوهو،يعقلماوموضوعالعاقل،والمعقولالعقلوعلاعز

)فى(.يعقلماموضوع

أخرىذاتالىيعلمأنفييحتاج"لافهو،عالمتعالىانهفيالقولوكذلك

اخرىذاتإلىمعلومأيكونأنفيولا،ذاتهعنخارجةالفضيلةبعلمهايستفيد

سوىشيئأبذاتهعلمهوليس،ويعلميعلمأنفيبجوهرهمكتفهوبل،تعلمه

واحد،.وجوهرواحدةذاتفهوعلم،وأنه،معلوموأنهذافيعلمفأنه،جوهره

كفايةذاتهفيبلذاف،عنخارجبعلماستفادهابحكمة"لاحكيمأففيوكذلك

الفارابية.الرسايدبعضهيالعرضيةسمر8:(م950/ـه339)تطرخانمحمدبنمحمدنصرابو.الفارابي-8

ام!معم.فيالفلسفةلهيمتاهمنجر.؟26-25صص.(م2082)مجرت:.الفارابيلارمر.نبيلىعمد:تحقيق

.42-39صصد.ت(،)القاهر8:.3طالمعارىءر!هلمط.لهظرابي.سعيد:.د!ازة862ص

3صصالكبم!.زبنونرسعةونرايي.؟26-25صص.مظرابيةهرلسشبعضفيممرضبةلهلمر8يلفارابي.-2

.20-،9صص.مفاضلةلهممينة!لساريي.؟5-

.84ص.لهملراييسطد،زلهد.،،صفى.2حسرسة.لهفلسفةتر"خلدومعر.!نامظخوركلر-3

-!!"-
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الاسلاميالعربيالفكرلالاسكنهريةممرسةاثر8+الثالث+الفصل

وجو!،أكملووجودهموجود،لأنهحقواللهذاف،.علمبانيحكيمآيصيرأنفي

.(")موجود،هوماعلىالموجودعقلهالذيبهصادف"معقوللأنهحقوهو

برئوهو،الموجوداتسائرلجميعالأولالسببهوا!لاولالموجود5:الفارابييقول

للمادةالأولىالصورةتحدثعنهاالتيالأسبابعنكلامهوفي،،النقصأنحاءجميعمن

المادةوجودلها،التيالمشتركةالطبيعةعن"يلزم)نه:يقولالطبيعيةالموجوداتفيالأولى

مختلفةكثيرةأجساموجودجواهرها،اختلافعنويلزمتحتها،مالكلالمشتركةالأولى

تبدلعنويلزم،المستفادةالصوروجودو)ضافاتها،نسبهاتضادعنويلزمالجواهر،

.(*)وتعاقبها"الأولىالمادةعلىالمتضادةالصورتبدلوتعاقبها،عليها،النسبمتضادات

سينا،:"ابن:3

)الإشاراتكتابهفيتقرأكما،الهياتهصرحبناءفيسينا()أبنينطلق

:صنفانالموجوداتانفيلاحظالوجود،فكرةتاولمن(والتنبيهات

العقل،فيهوإنماعامأالكلوجودبل)الخارجي(الوجودفيعاميكل"فلا

وأبالفعلنسبتهاوالتي،العقلفيالتيالصورةأنهمعناهالعقلفيووجوده

)وهوالأعيانفيموجودات:صنفانأذنالموجودات."واحدةواحد،إلىالقوة

الأعيانفيموجودكلكانواذا:(المعقول)وهوالأذهانفيووجود،(المحسوس

فيالموجودلأنذلك،الصحيحغيرالعكسن!ف،الأذهانفيموجودأ،ادراكهيعتبر

متصور)9(.معنىمجردهوالذهن

)القاهرة:.وهبةمكتبة.مطوالشا!.الموفقالخارابيمحمد:.البهيةة3-2صص،القلبيةالدعاوى.الفارابي-،

ص.(م،!85)القاهر8:.الكتبعالم.مط،ورسومهحدودهلهيالفارابيجعفر:،ياسينآل؟89-7صص.(م898،

حسين،مرو6.؟47-24.46!،4صص،الفاضلةالمدينةاهل،راءطظرابي.؟28ص.الحكم!موص.الفارابي-2

.502-508صص!2ج.الاسلاميةالعربيةالنلسفةفيالماديةالنزعات

المنطقيةالحكمةلهيالشفاءمختصر،آالنجا:(م،036هـ/428)تالدعبدبنالحسيني!عابوسيخا.ابن-3

الحسينعلابوسينا.ابن؟257ص.(م89!5)بمروت:.الآفاقدارمط..فخريماجد:مراجعة.الالهيةوالطبي!ية

.64ص.(م،982:)بيروت!الحداثةدير.مطالنجار.شكريتقميم:،الشرقيينمنطق:اللهعبدبن
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"سعصوسنكرلثسهحيمفكربينة!ر!خحممضلات

،الأذهانفيووجود،الأعيانفيوجودالىللوجودالأوليالتصنيفوهذا

خلافأوذلكبتغايرهما،يقولسينا(و)أبنوالوجود،الماهيةبينالعلاقةيطرح

أنهاذالوجود،غيرالماهيةأنسينا()أبنيرىبينهما.يفصللاالذيد)ارسطو(

شيءكلحقيقةأنومعلوم،ماهيتههيخاصةحقيقةشيءلكلأنالبين"من

كذاحقيقة:قلبإذالأنكوذلكالإثباتيرادفالذيالوجودغيربه،الخاصة

)الأعيانجميعأيعمهامطلقأأو)الأذهان(الأنفسفياوالأعيانفياما،موجودة

.(")،مفهوممحصلمعنىلهذاكان(والأذهان

بينما،الموجوداتفيبينهماوفصل،والماهيةالوجودبينسينا()إبنميز

معمتحدتعالىفوجده،وتعالىسبحانهاللهوهيواحدةذاتفيبينهماوحد

اللهسووأخرىماهيةايعلىتدلولا،اللهماهيةعلىتدلالوجودفكلمة،ماهيته

بالنسبةالاالشيءماهيةمنجزءآليسالوجودأنالقوليمكنهناومن،تعالى

.(8)ذاتهعنوجودهينفصللاالذي،تعالىللباري

ان،الآنيةغيرلهماهيةلاالأولن)"قائلآ:سينا()ابنيشيرالمعنىهذاوالى

.(!)الوجوجد،وجوبيلزمهاماهيةلهيكهـنأنيصحلاالوجودواجب

ينفيهمافهذاالوجود،واجباللهيكونلأنسببآتعتبرلاعندهوالماهية

التيالصفةعلىيكونأنيجوزلاالوجودواجبان5:يقول)ذتمامأ،سينا()أبن

مدكور.ابراهيمتقميم:الشفاء.الهياتالشفاء.:(م،036هـ/428)تاللهعبدبنالحسينعليابوسينا.ابن-،

ابن؟295ص.(م8960)القاهرة:لأميروية.اسطابعلشؤونالعامةالهينةمط..زا،وسعيدقنولتيجورح:تحقيق

الطوسي.الديننصيرشرح.والتنبيهاتايقرات:(م8036هـ/428)تاللهعبدبنالحسيني!عابوسينا.

.59ص.4ج.(م،968-م،95")الظهر8:المعار&.دار.مطالعر*.!خافرسلسلةلهمنا.سليمانثحقيق:

الرحمنعبدالدكتوركتا*فياثولوجيا،.شى5:(م،036/ص!2")تاللهعبدينالحسينعليابوسينا،اين-2

ةخس!فلاقاتيوسق.كرم.،68ص.(م8947)الغاهر8:.المصريةالنهضةمط.العر*.عندارسطو.بدوي

.877مىاليدنانية.

منهجهةيم!سالاالفلسفةفي:ابراهيممدكور.ا380-376صص!8النجاس!نا.ابن،344ص،لشفاه.سينا.ابن-3

.87ص.2!ت.(م"976)مصر:اسطر!له!.!م.وتكلبت
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!سص+معرصمفكرللاصكنصر!ةمدرسة+اثرلهثث+مفصل

فيكونالوجود،واجبةالماهيةتلكوتكونما،ماهيةهناكيكونحتى،تركيبفيها

الماهيةتكنأنتعالىاللهعلىمحالأنهأيحقيقتها،غيرمعنىالماهيةلتلك

،الذاتأعراضمنعرضأيعدالوجودن!نالأخرىالموجوداتفيأما،لوجوبهسببآ

كانوإن،بذاتوالواجبذات،فيالحقفهوذاتهخلةكاناذاالموجوداللهلأنتلك

.(")"ذاتهمنجزءأوليسغيرهمنمستحدثفوجودهلفيرهمعلولأ

الممكنبينالتمييزالىووجودهالشيءماهيةبينالتمييزيؤديهناومن

منالوجودفيالعقليالنظريأو،العقليالتأملأنسينا("بنويرى،والواجب

اثباتإلىسبيلألناأنلكسيتضح5:فيقول،اللهوجوداثباتالىيؤديهوحيث

مقدمات!ريقمنبل،المحسوسةالأمورمنالاستدلالطريقمنلا،الأولالمبدأ

.(!)الوجود،واجبمبدأللوجودتوجبعقليةكلية

،الإطلاقعلىالمعلولالوجودومبدأ،الأولىالعلةهوعندهالوجودوواجب

مفتقرعنها،صادربها،معلولسواهاماوكل،مطلقةواحدةعلةسوىتوجدفلا

.(9)بالممكنيعرفماوهواليها،وجودهفي

يقولالوجود،الىالإمكانحيزمنتخرجهعلة،الىالوجودممكنويحتاج

بعلةكلاهماوعدمهفوجوده،ذاتهباعتبارالوجودممكنهوماكلإن5سينا(:"بن

العدملهحصلعدمواذا،العدممنمتميزأالوجودلهحصلفقدوجد)ذالأنه

الوجود،)5(.عنمتميزأ

الاسلامية.ةفس!فلالهي،ابراهيممدكور.؟5كا!-376صص،النجاةسينا.ابن؟345-344صصالشفاء.سينا.ابن-،

."7ص.2ج

الاسلاميالفكرحلص:امير8مطر،؟،77ص.اليونانيةمنلسفةثالخيوسق.كرم،؟2،ص!8جاش!فاء.سينا.ابن-2

.65-6،صص.(م،996)مصر:ل!كتا*،العامةالمصريةالهينةمط..اليونانوتراث

.37-36صص.3ج.والتنبيهاتلأشاراتسينا.)بنة37ص.8جالشفاء.الهياتسينا،)بن-3

سينا)بن،لحكيص:رضامحمدالحانري،5!فى؟-384صص.8النجاسينا.ابنة38ص.،حالشفاء.سينا.)بن-4

.70-6صهص.(م،998)!مروت:للمطهوعات.الأعلميمزسسة.مط.حافلوثاررءينمعبقري
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الاسلاميوالفكرل!سيصالفكربينالحضا!لةالعلأت

واجبهوعنهخارجأآخروجودأبالضرورةيستلزمالوجودفالممكنوعليه

.وجودهيمنحه،بذاتهالوجود

يكفي،لاأنهيقررانهإذكبيرأ،اهتمامآ)العلية(بدراسةسينا(بن)اهتم

بل،تركيبهأومبادففيالبحثالىنذهبأن،المعرفةحقالموجودنعرفلكي

الجسم.وجودفيمنهاكلتاثيرومدى،عللهأحوالفينبحثأنيجب

الطبيعية،فلسفتهفيبحثهاكثيرةبنظرياتللعليةسينا("بندراسةترتبط

الوجودممكنفيبحثهوأهمها،عندهالميتافيزيقيةالمجالاتمنبكثيرترتبطكما

.(")العالمخلفقضيةودراستهالوجود،وواجب

جهة،منالمتكلميندراسةعن،العليةلموضوعسينا()ابندراسةوتختلف

للأجزاءدراساتهمنتركيزهمنيتضحوهذا،أخرىجهةمن)الكندي(دراسةوعن

وأصول،،ومبادئ،أوائلمثلألفا!أيستعملنجدهولذلكالوجود،منهايتكونالتي

أسبابأوعلللكلمةوجوههابعضمنمرادفةأنهاعلىوعناصر،واسطقسات،

.(8)الموجودات

علةكلبينالعلاقةوبيان،الأربعللعللسينا("بندراسةبينوالمقارن

شمولأأكثراستفاضةسينا("بنعنديجدلها،()الكنديدراسةوبين،والأخرى

منجزءهيالتيالعلةهيسينا(،))بنعند،العنصريةاوالماديةفالعلة؟اعمق

علىتقالالصوريةوالعلة،وجودهقوةفيهاوتستقر،بالقوةهوماهوالشيءقوام

مر.بعدهاةوما24صالمسانل.عدررن،الفارابي؟383ص.النجاةس!نا.)بن؟38،402صهصالشفاء.سينا.)بن-،

.،65-،6،صصالاس!م.لهيالخلسفةتاتلهي

المعهدمط.جواشون.كحقيق:الحدود.لهيرسالة:(م،036هـ/428)تاللهعبدبنالحسينعليابوسينا.ابن-2

سهعبدبن،لحسينعلابوسينا.ابن؟28ص،(م،963)القاهر8:.الشرقيةل!ثارالفرنسيالعلص

.(م،9ـه6:م.د).قابسدارمط..عاصيحسن:تحقيقوططبيب"الحكمةلهيرساكل!سع:(م،836/ص!28)ت

.د،والمعحهينةفس!فلابينحوارالدين:حساملآلوسي.؟23صه.العربيةالفلسفةثاتجميل"صليبا.؟،2ص

.43ص.(م"986:ى)بنم!.2ط..مط
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الاسلامي"العربيالفكرلالاصكند!يةمدرسة+اثر"الثالث+الفصل

كلحقيقةوتعد،والتخطيطالشكلوتفيدالمادةتقويمانهاومجملهاشتى،نواح

.(")أضرعأوكانجوهرأشيء

ومعلولهاالفاعلةالعلةبينيكونأنينبغيأنهالىسينا("بنويذهب

استعدادأالفاعلعنالصادرالعقليقابلأناقتضىلذاما،تكافؤاونسبة

والقابليةالفعل-كلاهماالاثنانوهذان،الفعللقبولالمعقولفيقابليةاو

فارقفهناكذلكومع،فعلهوكيفيةالمطلوبالعقلنوعمعأبهمايتعين-

فيالمعلولاعتمادوهو.إليهالإشارةمنلابد،وعلتهالمعلولبيناساسي

.(8)علتهعلىلهقابلهوالذيالوجود

عنتامغنىفيلكانطلا،الذاتيةالمعلوللوازممنليسالوجودهذاومثل

نأفاما،لذلكخلافأ،العلةامااصلأ؟منفصلةهويةأومعلولأيكنولم،علتهفاعلية

الخالص؟معلولهاعلى،الحالتينكلتافيتعتمدلالكنها،واجبةأوممكنةتكون

متقدمةالاعتبار،وبهذا،المعلولعلىالوجودفيسابقةالعلةانذلكعلىويترتب

الوجود)!(.شرففيعليه

الذيالمعنىهيالغايةانالىسينا("بنفيذهب،الغائيةالعلةعناما

الشيء؟يكونلأجلهماأي،الحقيقيالخيروأنها،المادةفيالصورةتحصللأجله

الهيولي،فيالفاعلعنالموجودةللصورةوعلىسببهياذنالغائيةفالعلة

العربيةالفلسغةكلالماليةالنزعات.حسينمرو8.؟4ـه7.،05-،04صص.3ج.والتنبيهاتلأشاراتسينا.ابن-،

.7،-63صص.اليونانىو!راثالاس!ميالفكر.حلميامير6مطر،؟63،ص.ةيم!سال،

..طم.دسظ.لابنالاشاراتشرح:(م،273هـ/672)تطحسنبنمحمدبنمحمداديننصير،الطوسي-2

الوسيط.الع!رلهيالعربيل!فكرجميم!رؤيةمشرىطيي:تجيفلهني.887-،،6ميمى.3ج،(ـه8325)القاهر8:

والتون*.والنشرللطباعةقلأهدلرمط..ع،د!االيمنقلمنحسن:.حنفية3،8ص.(م،997:ق!ش)..طم.د

بعمما.وما23ص.2مج.(م2،هه)التاهر8:

.د:تحقيق.الحكمةعيون:(م8036هـ/42!ت)اللهعبدبنالحسينعلابوسينا،)بنة27"صالشفاء.سينا.)بن-3

العراقي.؟60-53صص.(م،954)القاهر8:الشرمية.للآثارطفرنسيالعلصالمعهدمط.،بدويالرحمنعبد

.8*-،03صصوالكعمية.الفلسفيةالمذاهبلهيتجميد.عاطف
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الاسلاميوالنكرلثسيصالنكربينالحضا!لةالضلات

قدالبعضأنإلىسينا("بنويشيرالصورةلتلكوجودهافيومعلولومسبب

.(")العلةهذهحقيقةأنكروا

البدايةمسالة،الغائيةبالعلةالفاعلةالعلةيربطماانسينا(،"بنعباراتضوءوعلى

وهي،الحركةانتهاءحيثمناليهانظراذا،غايةتعدمثلأالإنسانيةفالصورة،والنهاية

.(8)الأبنيالتيالصورةوهي،الحركةابتداءباعتبارفاعليةعلةوتعدالأبن،فيالتيالصورة

عليهاوركز،كتبهمنكثيرفيالغائيةدراستهسينا("بنتناولوقدهذا

تتعلقهالطبيعيةفلسفته)طارداخلللنائيةدراستهبأنالقولويمكنكبيرآ،تركيزآ

وثانيهما،الموجوداتعللمنكعلةللغائيةدراسةأولهما،أساسيينبموضوعين

الغانية)ثباتالىالنقدهذابعدوصعوده،والمصادفةبالاتفاقللقانليننقده

)فى(.وتغيرهوسكونهحركتهجهةمنللموجودبالنسبة

الأول،احاطةبانهاويعزفها،الإلهيةبالعنايةيقولسينا("بنفهذاوعلى

الأول"كونهيأو،نظامأحسنعلةيكونأنيجبوبما،بالكلعلمأالوجود،واجب

،"الإمكانبحسبوالكمالللخيرلذاتهوعلىالخير،نظاممنالوجودعليهبماعالمأ

أتمعلىفيضانأيعقلهالذيالأبلغالوجهعلىوخيرأنظامأيعقلهمامنهفيفيض

.(")ناكمماأبدعالإمكانفيليس:يجعلمما،الإمكانبحسبالنظامإلىتأدية

المباحث:(م923هـ/388)تزكريابنيحيىبنمحمدبكرابوالرازى؟293-29صهص.الشفاهسينا.ابن-8

ت)اللهعبدينمحمد.الشهرستاني؟647-646صص.،ج343،هـ(.:)ليدنالدكنيدحيدر.مط.المشرقية

:م.د).والتوتوالنشرل!طهاعةالنميرر!لمط.الحبر.لهوزيمولهقثحقيق:اشلاسفة.مصاى:(م938هـ/327

.8ه!ص.(م8997

:(م،879هـ/577)تعليينالكههةيركاتابوطبفدالي؟2صهيلالهبت.لهسم.والتنبيهاتالاشاراتسظ.)ين-2

.74ص.2ج.(ـه8375.)ليدن:الدكند!ب،حمطرمط..الحكمةفيالمعتبر

)القاهرة:،.طم.د.عبدهمحمدتحتيق:.الهداية:(م،036/ـه428)تاللهعبدبنالحسينعليابوسينا.ابن-3

.245ص.(م8969)القاهر8:د.مط..سينا.ابنعندالطبيعيةالفلسفة:عاطفمحمد.العراقي؟74ص.(م8974

العربيللكفر8جديدرؤيةمشروعطيي،تم!يني.؟38.402صهصالشفاء،سينا!بنة32صه.النجاةسينا.ابن-4

.23ص.2حا!طع.اليالنقلمنحسن..حنفية3،،ص،الوسيطالعصرلهي
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الاسلامي"العربيالفكر،الاسكنمريةمدرسة+اثر.الثالث"الفصل

الأولوالمحركالأول"الفاعللأنالغانيةالعلةسينا(،)أبنعندالعللواشرف

العلية،موضوعفيسينا("بنآراءمجملمنويستخلصالفاية".هوشيءكلفي

الأشياءجميعلأنالوجود،،"واجبهيمطلقةواحدةعلةبوجودإلايؤمنلاات

.(")طقفالإمكانالاذاتهافي-الأشياء-لهاوليسعنه،تصدر

العربهةالفلسفةلهيالماديةالنزعات.حسينمرو6.ة805.487-،04صص.3ج!والتنبيهاتالاشاراتسينا.)بن-،

.78-63صص.اليونانيوثراثلأسلاميالغكر.حلميامير8مطر،ة638ص.الاسلامية
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الاسلاميوالفكرالهسيحي،لفكربننالحضاريةالضلات

الثالث-المبحث-

"الاسلامفىوالتصوفالمسيحيشفيالغنوصيس"

الفحريش()المشترحات

المسيحيض!:فيي!الغنوصيش:الأولالمحوو-

:(العرفانمدهباو"الغنوصيش-

ةيعرفالذيهووالغنوصي،المعرفةتعنييونانيةكلمةالغنوصية:

القرنينفيأوجهوصلوقد،المعرفةمفهومعلىيرتكزفكريتيار:والغنوصية

خصوصأ)"(.الرومانيةالامبرطوريةفيالميلاديوالثالثالثاني

علىالحصوليبغيالذيالإنسانفيالمتأصلللميلتعميئوالغنوصية

:وبقوةمباشرة،متفاوتبشكلبالغنوصيةكثيرةدياناتتأثرتوقد،المعرفة

)فيالعراقأواسطفيالميلاديالثالثالقرنفيولدتالتي-المانوية

اسمهايعنيالتيالمندانية،والصابئة،(م273-286))ماني(يدعلى(بابل

تياراتبهاتأثروكذلك،الحياةمعرفةأيدهايي،،"منداالشرقيةبالسريانية

.(م2009:)بيروت.هاوسبرينتخغ.كاشمط.وونانقها.افكارهالهيالفنوصيةالحركة:بولسالخوريالففالي.-،

.الباش؟43ص.النقيةالطر!ة.عيسىالخوري،د!سا!86ص.الاولىالكنيسة.لويسساكو.؟،2،،-صمى

:.جويعكر.؟202ص.،ج.(م200،:)بيروت.ل!طباعةقتيبةدلر.مط،والأناجيلالقر،نبينالنصرانية8حسن:لهعقيد

.(2007:)بيروت،الفارابيدار.مطسالمنجطل:كرجمة،(السميحيةالمينيةفىلبدع)تاءالمسيحية!يالهرطقة

؟"4ص!،ج.ودليلثاديخلالأسكنصرية..م.ألهورستر.؟52ص

!!لأق+ءنكاكلولكا4103ح"6!حهه!،ء!+،18!،أ*جه47،1-،،لههة*5،ة*.*م!لىه*!5"هع"+8

،،8+*04أاسأ،3!+،!.!.
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الاسلامي.العربيالفكرلالاسكند!ةممرسة+اثر+الثالث+الفصل

اشكالمنشكلآالبعضيعدهاالتي،اليهودية،اكه!!!!م!س-"القبالة

ا!غنوصية)"(.

القلقهذاغنوصي،فكركلمحركاهما،الأصولعنوالبحثالمعرفةقلقان

القوىنصبتهفخاالعالميعدفالغنوصي.الدوامعلىميزهالذيالتشاؤمأساسفي

"قدحة،بفضلوذلك،الكونهذامنالتخلصمنيمكنهالذيالوحيدوانهالشريرة

الغنوصيةلكن.السحيقةالإنساناعماقفيالموجودةالشرارةتلكأي،المعرفة

للمختارينمخصصةالهيةنعمةلأنهاذلك،الناسلجميعتعطىلاالحقيقية()المعرفة

.(8)الحقيقيةالمعرفةتلكيسترجعواوأنبه،يتحدواأنهؤلاءيعطيوالله.فقط

أوربا،الىوامتدتالأوسطالشرقفيقامتوفلسفيةدينيةحركةالفنوصية:

اعتمدت.الميلاديالسابعالقرنفيوانقرضتالميلاديالأولالقرنمنازدهرت

تؤثرأنوحاولتعاصرتهاالتيالدياناتبهاوتاثرت،العرفانأوالسرية()المعرفة

ب!لهوآمنوا.(!*03أ5)الخاصةبالمعرفةيتحققالخلاصأنالغنوصيوناعتقدبها

منهادنىالهخلقهبلاللهيخلقهلمشريرأ،العالمهذارأوالكنهموبعيدمجهول

.(3)الشريرةبالأرواحيحكمهوهو،(هع*أ!دمم8ح-)الفاطريدعى

الننوصية.الحركة.بولسالخوريالففالي.193ص،اليونانيوالتراثلاسلاكلالفكرح!ص!8امومطر.-،

النصرانية.العقيدةحسن.،الباش؟64ص.الشرلهيةفىلكنيسةتاء،اغناطيوسديك.وميشيل.يتيم؟،3-82صص

.682-68،صصة2ج،القديمةالحضارات،سوكولاليق،&دياكوت.ة202ص،8ج

لالهاليهودمنيسوع)موقفللمسمحالاخرالوجهلهراس:.السواح؟3،ص،،ع.اللهمدينةكنيسةاسد..رستم-2

ساكو.ة67-66صص،(م2004)دمشق:.الدينعلاءطرمط.الننوممية(.السميحيةلهيومقدمةالقديمده!لا

ل!فلسفة.اكسفهـرددليل:!تهونصرتش.ة306ص.2ج.الفلسفةثاتاميلىبرهييه.؟3ص!الأوليالكنيسةلوشى،

المسيحي.الأيمانمعجم.حمويصبص.اليسوعي؟26ـهص.3ج.(م2و!3)ليبيا:..د.مط.الحصادينجيب:ترجعة

.820-،86حاماميمر،حضار"مراد..كاملة346ص

والتراثالاسلاميالفكرحلص.امير8مطر.؟64ص،الشرقية!لكنيسةتارر،اغناطيوس،وديكميشيل.يتيم-3

النقيه.الطرلهة.عيسىالخورياسع!.ة،،4ص.،ج.ولليلثاتلاسكنمرلة!م.الهورستر؟9،صاليونافي.

.38ص!،ج.اللهمدينةكنيسةاسد،.رستمة43ص
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!لاصولحفكلوللصيهيسكر!ل!ةم!فحممضلات

قد!صيةشرارةفعندهم،مختارونأنهمعموماالغنوصي!ونيعلممكصا

المعرفةتلكخلالمنتتحررأنقادر6لكنها،الماديجصمهمفيسجنت

وتجعلهمالشريرالعالممنستخلصهمالقدسيةالشرارةوهذه،الخاصة

الفلسفاتالعديدمنأخذتالغنوصيةلكن.الحقيقياللهالىيعبرون

يجعلهامماالأساطيرمنالكثيرأجمعتكما،القديمالحالمفيوالأديان

.(")الفهمعلىسقدةصعبةكثيرةأحيانا

أديانالىفتفرقوا،والانقسامالتفرعداءالغنوصينأصابماوسرعان

عنجدأمختلفأكانمسيحهملكن،المسيحيةادعىمنمنهمفكان،مختلفة

رسولأكان()المسيحأنالغنوصيونفقال،الأخرىالمسيحيةالكنائس""مسيح

العاديينالمسيحيينباقيعليهايطلعلم،سريةخاصةمعرفةتجقدبئالهيآ

بشكلإنسانيأجسمأسكن)المسيح(أنطذعوا.معينينتلاميذفقطوانما

لذاالجديد(.)العهدفيجاءكماوقيامتهالصليبعلىموتهوأنكروا.مؤقت

اياهممتهمأهاجمهمالذي"يريناوس(،كالقديسالكفيسةآباءمنهمحذر

فيهافقويتالعزلةالىالغنوصيةدفعتالهجماتتلكلكنبدعأ.أنهم

الجميعجعلتالمواقففيلديهمالتطرفازديادجانبالى،الوثنيةالعناصر

انقرضوا)8(.حتىيحاربهم

النصرانية.8العقيدحسن..الباش؟86ص.الأوليالكنيسةلوشى.ساكو.؟الننوصية.لهحركةبولسالخوريطفظلي.-،

.السواحة8،لأصمصر.8حضارمراد.،كامل؟268ص،3ج.ةنس!فللاكسنورددلهلتد.هوندرتش.؟202ص.،ج

.62-68ما!"حم!سلللاخرلهوجهلهراس.

اميل.برهمى.؟-8345صصالفنوصية.يسركة.بولسالخوريالففالي،.3ص.الأولىالكنيسةلوشى.ساكو.-2

.وعربمهشالابرص،.646ص.المسيحيالأيمانممجم.حمويصهص.اليسوعي؟306ص.2حالف!سعة.تارر*

ة868-34ميص.الكنيسة،باهقراء8الىدميل..ح-ا.لبيرت،همان؟73صالأو!ر،لمسكونيالمعمع.انطوان

73-هـ3؟صص.ىف!اتل،عبرله!نيسةمنصور..س!لخم،68ص.83د.2ك.ةس!نكمثات!و!بيوس.ي!قيصري،

.53لهصشحهة.صفيةتطرهل،..ح،رتطو
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لاسلامي+معربيممكر!لاسكند!تمدرصةاثر5مثطث+همصد

والحتابتن:!لغ!نوصيون+

منالناسيحذرونالكنيسةآباءكانإذ8الكلامبموهبةالغنوصيونتميز

أيضا.نالأدببالكتابةوامتازوا.المعسولكلامهمفخاخفيالوقوعفيتجنبوالباتتهم

وكذلكالأساطير،سردفيموهوبينقضاصينكتابهمبينئلاحظ،تركوهالذي

.(")اضيألاهوتيينفلاسفة

المقروءالنصاطار،الكاتبغايةمعيتلائميتبئوتالذيالأدبيالشكلوكان

رغبةلدىالبيتفي،أمودينيطقسياحتفالفيذلكأكانسواء.المحكياو

سهلةكتبأالزمانذلكعرفالسفر؟خلاليحدثذلككانوهل.الشخصيةالقارئ

.(8)(هاني)كتاب:الميلاديالثالثالقرنمنهووصلناكتابوأشهر،الحمل

نوعين:الىالغنوصيةالنصوصنصنفأنويمكن

واالغنوصيةالتجمعاتأعضاءعلىتؤزعالتيالنصوص:الأولالنوع

تعليمأتحملوهي،،الداخليةالنصوص5نسميهاأنويمكن،المريدين

ا!أسرارسلمفيوالمريدينالتلاميذتقدمدرجاتبحسبمكتوبأسريأ

.(9)التعليمأسسعلىالحصولاجلمنهيالنصوصهذهالغنوصية.

ماغنوصية8لجماعة)1!وحانيين(بالمختارينخاصةنصوصوهناك

الغنوصيةالنصوصوأغلب،سريةتبقىانيجبكشوفاتعلىوتحتوي

المواضيعهذهمبرر،بلا،يفشيمنكلضدقاسيةبتحذيراتتنتهي

تا!.اغناطيوسوديكميشيل،يتيم؟85-72صص.الأولالمسكونيالمجمع.انطوان،وعربميشالابرص.-8

أسد،،رستمة44-43صص.البيزنطيةر!مثاريخ.مرسيمحمدمحمدالشعق،؟65-64صص!الشرقيةالكنيسة

."46-845!ه!ا.8ح،اكرم

كرم.؟397-395صص.اليونانيةالغلسفةحلعي.امير8مطر.؟35-3،مىص،،جالد،مدينةكنيسةاسد.،رستم-2

.26ماه.اليونانيةالنلسفةتاديخ.يوسف

حبيي.جورج.بباوي؟477!399،73-39ةصص.4ح.8مجالمسيص.الدكركالض.جرجسحنا.الخضري-3

.205-202صص.،حالنصران!ة.العخيتحسن.،ق!با،79-76صصالأرلهوذكسي.وه!لااليسدخل

-!9"-
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ا!سلاميوالفكرالمسيحيالفكربينالحضاريةال!لات

منومخيفةمرؤعةكائناتمنتاتيقاسيةعقوباتأيضاوتذكر.الخاصة

وأالداخليةالكتاباتهذهوبين.النصوصالنصوصهذهحمايةاجل

إلىتتوخهوادعيةالجماعيةللتلاوةوضعتنصوصآايضاوجدالخاصة

.(")وصلواتأناشيدوهناك،ملائكةإلىاوسماويةكائنات

الغاية،الجماعةخارجإستعمالهاالمرادالخارجيةالنصوص:الثانيالنوع

لهمتشكيكأيبلاالغنوصيةالديانةأسسوشرحجددأتباعكسبمنها

.(8)إهتدائهماملوعلى

الغنوصي،الأيمانالىينتمونمؤلفونيكتبهاالتيالنصوصأخيرأ،وهناك

أدبهم،فيمكانأتأخذاناستحقتولهذاتعليمها،معتعليمأيتلائمتحملقدولكنها

البناءمعمشتركةنقاطذاتوكتاباتوتعاليمأخلاقيةونصائحجكمجملةفهناك

هرمز)الإله،تريسميجست"هيرمسالىالمنسوبةكالكتبالغنوصي،الأسطوري

.(9)ثلاثأ(المعظم

:!لك!هنامزفي،،الغنوصيون-

خليطا،الميلاديوالرابعالثانيالقرنينبينا!ومانية،الإمبراطوريةكانت

جدأ.ومتباينةمختلفةودياناتوشعوبأجناسمن

؟877-،57صصالفنوصية،الحركة،بولسالخوريلهفغالي.؟،24-886صصمصر.8حضارمراد..كامل-،

ص،لقبطية.الكنيسةتات.منسييوحنا،الشماس؟346صالمسيص.الأيمانمعجم.حمويصبص.اليسوعي

9"ء2.ص

صاليونانية،الفلسفةحلص.امير8مطر.ة85-88صص.الفلسفيةالاسكند!يةممرسة،مصطفىالنشار.-2

ض!ات)واخرون(!سليمكيرلس.بسترس؟-202205صص.،حالن!رانية.العقيتحسن،.الباش؟396-395ص

.276-27صهص،المسيحي،لفكر

صص،2ح،الفلسفةتاريخ.اميل،برهييهةفى99-396صص.،مجالسميص.الدكرىف!اث.جرجسحنا.الخضري-فى

ومابعمما.45صلهننوصية.الحركةبولسلهخوريمفنالي.فى،82-385

-"!4-
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الاسلامي"العربيالفكرليالاسكنصريةممرسةاثر5،لفلث،ءالف!مل

واليهوديةالوثنية،هي:الحقبةهذهفيالثلاثالكبرىالمعتقداتأولأ:

واليهودية،(م3،3)سنةحتىالرسميةالدولةديانةالوثنية.والمسيحية

حتىوهدوءاضطهادفتراتبينفتقلبتالمسيحيةاما،مقبولةديانة

)قسطنطيندميلانمرسوموبخاصة،(م3،،)سنةع)!ل!(3)غالير-حاعلان

سنةالإمبراطوريةفيالمواطنينلكلالعبادةحريةاعطىالذيالكبير(،

الثقافيالمحيطمنالقادمونالمسيحيونيعيشالمدنفي.(م3،3)

ويختلطون،اليونانيةالهيلينيةالثقافةذويمعجنبإلىجنبأالفلسطيني

الأسرارية)"(.العباداتتجذبهممنفتحينوثنيينمعاورجعيينوثنيينمع

فقطيصفونالذينأقرانهتشددعنينفصلمنومنهميهودايضاوهناك

لليهودية.روحانيةأكثرممارسةعلىالترددمنيتوزعفلا،المجمعفي

قدكانالميلاديالأولالقرنفي(الإسكندري)فيلوناليهوديفالفيلسوف

كبيربنجاححظيوقد،المقدسالكتابلتفسيرمجازيأرمزيأنظامابنى

.(8)باليونانيةالناطقين،الشتاتيهودبين

واللاهوتيونفالمنطرون،مغلقحيزفيتتطورالدياناتهذهتكنولم

التهجميةالكتاباتويتبادلونكلاضية،وجدالاتمناظراتيخوضون

قدبعضأ،بعضهميعرفونوهمأكاديمياتفيويلتقون،والدفاعية

فيوهناك.البعضمعبعضهميتسامحأوقدبعضأبعضهميحتقرون

والتقاليدالفلسفيةالنظرياتمختلفبينيحدثدينيخليطالعموم

؟850-،45صص،،جالررم.اسد،.رستم؟55-43صص!البيزنطيةم!مركات.مرسيمحمدمحمد،الشيخ-،

.8ج.ودليلتاهمنىالأسكنمريةا.م..لهورستر.ومابعدها؟4صه.البيزنطيةمصرالباز.السيد.ال!ريني

يعمما.وما59صللمسمح.ا!خرالوجه.فراس.حاوسلا؟،،5-8،4صص

القبطية،الكنيسةتاررة!منسييوحنا.الشماسة276-275ص!23ى،5ك.الكنيسةكافى.يوسابيوس،القيصري-2

ة79-76صص،الأرثوذكسياللاهوتاليالمدخل.حبيبجورج.بباوي؟،9ص

لى!+6!له!.!"+،ء**ء+!18*ء5،*كليم+55،5ول16ه!ل04ه".*"7.
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الإسلاميوالنكرالمسيحيالفكربينالحضاريةالعطت

نسيجبمثابةكان،يومذاك،المجتمع)ناذ،الإيمانيةوالعقائدالشعبية

فيمتلئآخر،حينأوينحلحينأينعقد،الخيوطمتشابك،الألوانمتنوع

وتعقيد)"(.باضطرابوتتقاطعتتباعدفيهغنيزمانبعللأمات

جداكبيرعددوهناكهنايكثر،والكبيرةالمتنوعةالدياناتهذهبجانبثانيآ:

بقايابعضتحملكانتوأن،الصوفيةوالمعتقداتالأسراريةالعباداتمن

قطعتالعباداتهذهأنالاومناشئها،الأصليةوتقاليدهامعتقداتها

وعساكر.وتجارمسافرونحملهاوجنوبآ،شمالأالرومانيةالإمبراطورية

لهاوجدت)ذمصر،منالآتيةيزيس()الإلهعبادةمعالأمركانهكذا

.(")النبيلةالطبقةنساءبينخصوصأرومافيكبيرأنجاحأ

فيفتنتشر،فارسبلادفيولدتالتيالنور()اله)ميترا(الإلهعبادةأما

الإلهعبادةوهناك.وترحالهحفهفيالجيشوتتبع،الأربعالإمبراطوريةأرجاء

بينذكيخليطعنعبارةوهيثلاثأ(.المعظمهرمز)أيتريسميجست()هيرميس

الديانةهذه،اليهوديةالنظرياتمنقليلمعاليونانيةوالفلسفةالمصريةالتقاليد

المرتبطةالسحريةالممارساتايضا.هناكالمتوسطالبحرحوضحولأتباعهايكثر

.(9)الشعبيةالطبقاتتتعاطاهاوالتيالمحليةبالعادات

بعدها؟وما59صللمسمح.الاخرالوجهلهراس،.السواحا-340،صص.8جسه.ممينةكنيسةأسد..رستم-،

تاى.()واخرونس!يمكيرلعى.بسترسة278-268صص.والمينيالخلسفيالفكرم!مح.عباسحربيعطيتو.

يوحنا.الشماس.397-395صصلهيوفانية.ةفس!فلاح!ص.8اميرمطر.؟876-270صصطصيحي.الفكر

-79صمىيرلهوذكسي.لهلاهوتاليخلالم!حبيي.جورح.بباوي4،9ص.القبطيةالكنيسةتات.منسي

.93-8،صصيررسيةحيمر،عليصكا.ى97؟كاكه

حسن،.الباش؟82صالفنوصية.محركةبولمس.طخهـرءالدف!ي،.43صلهنقية.لهطرلهة.عيسىالخورياسعد،-2

لهععمع.انطوان.وعربميشالابرص.؟52ص.المسيحيةلهيسرطقة..جويلتر.1202ص،،ح!النصرانيةالعقيمة

ص.2ج.ةفس!فلاتاى،اميل.برهييهة،22--،،9-صصمصر.حضار8مراد،.كامل؟73ص.الأولالمسكوني

.399-396صص!،مج،المسيصالفكرتالض.جرجسحنا.الخضري؟382-305ص

"26ـهص.3ح.ةفس!ف!لاكسفورددليلتد.هوندرتش.ة85-84صصالننوصية.الحركة.بولسمخورلهالي.ي!فظ-3
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الاسلامي"العربيالدكرلالاسكلندريةمصرسةاثر80الفلثءالفصل

والوئنيعق:"الغنوصيس-

مؤلفاتبدراسةتهتمفلسفيةمدارسقامت،الأولىالمسيحيةالقرونفي

ولهذاصوفيأ.تأويلأواحيانآرمزيأتأويلألتأويلهامحاولةوتعطي(نوط!فأ)

مثلمؤلفونالحقبةهذهفي(.ويشتهرالمتوسطةب)الأفلاطونيةالفترةهذهقسص

مننوعأالميلاديالثانيالقرنخضمفييضعالذي)الكينوس(،أو)البينوس(

لافالله،الأشكالمنشكلبأياللهعنالكلاميمكنلا5:فيقول:السلبياللاهوت

مابقولفقطتكتفيأنيجبالبشرية،واللغةيصفهأنلأحديمكنولاأحد،يعرفه

.(")"باللهيليقان،الإنساناختراعمنتعبير،لأييمكنولاهو،ليس

ك!سلوبوتبنؤهالغنوصيينالكناباستهوىماكثيرأاللاهوتيالإسلوبهذاأن

هذافيكثيرةصفحاتفتركوافاثقة،بعنايةبتطويرهبعضهموقامبهم،خالص

المسيحيينبعضفعلماغرارعلى،والنقلبالتكرارفاكتفوا.آخرونأما.المجال

.(8)مدرسيةكتبمنجاهزةوقوالبصورأفنقلوا،والوثنيين

)أفلوطين(،الفيلسوفومع،الميلاديالثالثالقرنمنالثانيالنصففي

بناءأسسالكبير،المصريالمفكرهذاوضعإذهامأ،منعطفأالوثنيالفكرأتخذ

ساكو.؟823-،2،.76-74صص08مجالمف!ل.الكنيسةثارر.حمويصبصواليسوعي..انطوانصالغزال.

يلاسكندرية..م.ا!ورستر،؟89ص.اليونانوتراثاهـسلاميالفكر،حلميامير8مطر.؟،6ص.الاولىالكنيسة.لويس

ة"84صوله!يل.ج".ثات

لوا1،.8ورء!ل"ح"6!اهءحت6*،أل6!م!ة*00،،47"،ههـ،ة*ىطا!رم!.:*"6*0،،18+!041امة،"+"

،!ه!.فى

ة93صاليوفان.وشاثالاسلاميالفكرحلص.امير8مطر.فىء4؟8صص.8حلهك،مدينةكنيسةاصد..رستم-8

ص،الأولالمسكونيالمجمع.انطوانوعر*.ميشالابرص.؟202209-صص.2ج.ةفس!فليتار*.اميلبرهييه.

.203-202!اصه.8جالن!رانية،8العغيدحسن..الباش؟85-70!ا

؟59-52صص.المسيحيةفيالهرطقة!.جويلتر،بعدهاة2،وماصالفنوصية.الحركةبودر.الخوريالغفالي،-2

المسيحي.الفكرثاى)وأخرون(.سليمكيرلس.بسترسبعدها؟وما59ص.للمسىالأخرالوجه.!راس.السواح

."،5،،4-صص.،ح.ودليلثاريخالأسكند!مةا.م،!ورستر.ة276-270صص
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الاسلاميوالمكرالهسيصالنكربينالحضاريةالصلات

بوضعالفكريجدداخذالأفلاطونيين.والتراثللفكرأمينابقاثههعمحكمفلسفي

الوسطى،نو!لاحتىتأثيرهيمتدوسوف،القديمالتاريخمنمهمةمرحلةاسس

.(")الجديدةالأفلاطونيةمؤسسيعتبرفأنه

)أفلوطين(،محاضراتسماعإلىتهرعرومافيالفكريةالنخبةكلكانتلقد

علىيعتمد)أفلوطين(تعليمكانفقد.بشغفيسمعونهكانواالغنوصيونوحتى

لهم.هدفأذلكيعدونوكانوايريدوف،الغنوصيهمنكانماوهذاالأنا.عنالبحث

ثمرةهياللهمعرفةانيقول)أفلوطين(فمعه،كبيراختلافهنالككانلكن

منتنبعالمعرفةهذهإنيقولون،فبالعكسالغنوصيون،أما،طويلفكريبحث

.(!)طقفالمختارينبعضبهيخصالهيكشف

الوجود،نبعهوالذيالواحدمنتنبعكمانبثاقاتالمعقدالعالح)أفلوطين(يصف

بعضلجأوقدفينا.النورقابليةضعفتعنه،ابتعدناكلماالذيوهووالنور،

اسطورينظامفيوأدخلوهاوطؤروهاوتبئوهاهذه)أفلوطين(فكرةالىالغنوصيين

)فى(.الشموليالكلأو)البليروما(الملئتكؤنالتيتلكالهيةكينوناتحوليدور

الغنوصية،الأسطورةخدمةفياستخدمتماغالبأوتعابيره)أفلوطين(لغةان

العالمفيموجودةأسطوريةشخصياتمن،رقيقأوكثيف،بصبغوغطيت

نا،الجديدةبلأفلاطونيةتأثرتالمتاخرة(حمادي)نجعنصوص.بعضالفنوصي

لأنذلك)أفلوطين(،بالمحيطينالفلاسفةلدىمجهولةتكنلمالنصوصهذه

98ء2؟صصالوحطنية!اندكطين،فسانخالد،؟،43-،42صصلهفلسفية.ا"سكنمريةممرسة،مصطفىالنشار.-،

،*،ع8"46!4ةه!وم04لاه!!ا5اأ*!ل*!ى8.

احمد.امينة32صاف!وطين..والغربالشرفىبين.فجيب.بلدي،84صايساغوجي.فورفوريوس..الصوري-2

.26.9،3ـهصص.اليونانيةطع!سنةقصة!نجيبزكيومحمود.

-304صص،اليونانيةالفلسفةىف!اتوولتر،س!يس.،،93-892صص،اليونانيةةفس!فلاكا!ماجد،لهخري،-3

مطر.؟،22ص.اليونانيالفكرخريك.الرحمنعبدبموي.ة306ص.اليونانعندالفلسنحلص.8اميرمطر.؟305

.409ص،اليونانيةالفلسفةحلص.8امير

-8!4-
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الاسلامي*العربيالفكرليالاسكنمريةمدرسة"أثر،الثالث+الفصل

فيتنجحلمالغنوصيةالأفكاريذكرها،لكن)أفلوطين(،كلاممرؤج)فورفوريوس(

.(")د)أفلوطين(التابعةالجماعاتبينالتغلغل

و9ليهوديقه:،،الغنوصيش،

)سمعان(بينهممنفيهلاشكمماوهذايهوديأصلهمغنوصيونبرزلقد

الجغرافية،شاراتال!بعضخلالمنونستجلي.السامرةفيولدااللذانو)مينذر(

هذينتعليمعنيعرفوما.فلسطينفيالسائدةلليهوديةسامريةمعارضةوجود

خاصةتقاليدلديهماكانأفالا.أكيدةيهوديةجذورمنأنهمايبينالمعلمين

سفرفيالواردةالخلققصةشرح.فأعادااليهوديةعلىوقاسيةناقدةوممارسات

.(8)شياطينالىالملائكةجميعوقلبا،التكوين

القديم،العهد،أسفارالقلبظهر،عنيعرفونكثيرونغنوصيونوهناك

عنهملايغيبوهمللنظر.ملفتبشكلالمقدسالكتابتأويلممارسةويحبون

والذيوالجديدالقديمالعهدمابينالفترةفيانتشرالذي،المنحولالأدبأيضا

.(9)اليهوديةهامشعلىتطؤر

الفلسفي.الفكرتاء.عليمحمد89،-99،ةابورلان.صص،الاسلاصالتفكيرمنالالهيالجانبمحمد..البهي-،

بعدها.وما267ص.2ج.الفلسفةتاهـفى،اميلبرهييه.؟349.354صص!2ج

بعدها؟وما،2صالفنوصية.الحركةبوس.الخوريالففالي.ة45-4ميهص.النقيةالطرفة.عيسىالخورياسعد.-2

ة55-50صص.المسيحيةلهيالهرطقة..جويعكلر.؟282-202صص8ح.النصرانية8العقيدحسن..الباش

؟93ص،اليونانوتراثالاسلاميالفكرح!ص.اميرةمطر.؟68ص.3ف.2ك.الكنيسةتار!يوسابيوس.الخيصري.

الكنيسةكات.منسييوحنا.الشماسة399-396صمى،،مجالمسيص.الفكرثال!.جرجسحنا.الخضري

."9صالخبطية.

،الأولالس!كونيالمجمع.انطوانوعر*.ميشالابرص.ة38-37صصالتاءفىعبرالكنيسةمنصور!،مخلصي-3

المدخل.حبيبجورج.بباوي؟45-43صصلهبيزنطية!مصرتاسض.مرسيمحمدمحمدالشمن.؟95-70صص

-278صصالس!يحي!الفكرتار!)و،خرون(.سليمسل!عك.بسترسة79-76صص،الأرثوذكسيال!هوتالي

الآخرالوجه.فراس.السواح؟278-268صص.والدينيالدلسد*لهفكرملامح،عباسحربيعطيتو،ة276

.9ه-8،صصلآررسية،حيدر.عليهدىيي!كاكهبعدهاةوما59صللمسد!.
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وطفكرمسلاميل!صهصشرفيةم!فحمال!مم

والصور،والأساطيرللتقاليدخزينمثلأنهااليهوديةهذهنقولأنويمكن

العهدينبينكتبتالتيناليهوديةالمؤلفاتوهذهبكئرة.الغنوصيونمنهااستقى

قى.تانيرلهاوكانعدة،لغاتالىوترجمتكبيرأانتشارأانتشرتوالجديد،القديم

الرؤيا،إسلوبهوانتشاراا!ثرالشكل،الهامشيةاليهوديةالأوساطفيوكان

القلقعلىتعتمدالتيالكتبوتاليفالنظرياتبناءيحبونالغنوصيونفالمؤلفون

ووصفالآتيوالعالمالمستقبليخصبماوالكشوفاتالوحيفيخلطون،والخوف

.(،)الزماتنهاية

الميتالبحرضفافعلىعاشتالتيالاسينية،اليهوديةالبدعةكانتوقد

بالثنائية،تأثرهافيهابداكتببتأليفقامتقدالميلاد،قبلالاولالقرنمنذ

كتاببعضولدىالإنسانقلبفيكماوالعالمالكونفي،بالظلامالنورفيصطدم

.(8)الكتاباتلهذهأثارالغنوصية

باعتبارهمالملانكة،بخاصةتكزم-الأسينيةالبدعة-البدعةهذهكانتولقد

الغنوصيين.عندأيضأبالملائكةالاهتمامهذاونجد،والإنساناللهبينالوسطاء

،الأرقامعلمأي،بالرياضياتامتمامأأيضأاليهوديةالسحريةالأوساطفيونجد

ة268ص.3ج.ل!فلسفةاكسفوردلهليلتد.هوندرتش.ة3،2-306صص.2ج.الفلسفةثارفىاممل.برهمعه.-،

صللمسمح.الآخرالوجهلهراس..السواحة346،383صصالمسيص.الأيمانمعجم.حمويصبص.اليسوعي

معانيمعجم.صالحالدلهرح،لهيب؟9ـه2-98،صص.الجامعالمحيط.بولسالخوريالغنالي،بعدها؟وما58

وتاءالمخدسالكتاباطلستيم:داولي.؟،60-859صص.الفلسطينيةوالقرىاسنواسماءواصول

تومايوسك:العربيةاليالكتابهذاونقلوتحرربحثهيساعدجوعالهة،سهيلوتحرر:ترجمة.المسيحية

مراد..كامل؟65-6صهص.(م2007)الأردن:والنشر.للطباعةاويخرمط.حبش.وجرش!داوسوتوكرسى

.86محا،الأولىسكنيسةلويمس،ساكو.؟822-"89!ا!صمصر،حضارة

اسصالاعجازدراسةالىمدخلمحمد:راغبلو!غزالنجار.؟43-42صص.النقيةالطرلهة.عيسىالخورياسعد.-2

الرهبانيةعلي:احمد.عجيبةة22ص،(م2009.)بيروت:المعربةدارمط.المطهر8.والسنةطكرممالخر،نلهي

انطوانى.النزال؟44-39صص.(م2هه4)القاهر6:.العربيةالآلهاقولرمط.منها.الإسلامومولهقالمسهمحية

.،2-8،صص.،مجاسفصل.مكنيسةتاتحموء.صبصواليسوعي.
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الاسلامي"العرييالفكرللاسكند!ةةس!دم+لعرمثعك."طفصل

الساحر()مرقسأمثالمنالغنوصيينالىالآباءشهادةبحسبمنهموعجرت

الغنوصي)"،.نظامهمفياستعمالهاالىيلجآناللذينو)تيئودوت(

و9لمسيحيقه:ي!الغنوصيس،

تأثرأكبيرأمتأثرالغنوصيين،منكبيرعددمنجاءتالتيالنصوصشكلأن

المسيحيالتاريخضمنأبطالهيضعالأدبهذامنكبيرفقسم،بالمسيحية

المعلم)يسوع(وبين.الأولىالمرتبةفيوأتباعهذكر)يسوع(،ويأتيالمقدس

.والإنسانواللهالعالممشكلةحولتتمحورحواراتوالتلاميذ

الأدبهذاعنالمسيحيالأدبيختلفبماذانفسها:تطرحتساؤلاتعدةهنا

يخلطالذيالكمهذافيالتمييزالىالسبلوكيف؟بالمسيحيةالمتأثرالغنوصي

غنوصية؟أوساطفيالمكتوبةالمنحولة،الكتبالقانونيةالجديدالعهدكتبمع

خطرأيشكلالغنوصيوالتعليم،جملةوكلمنعطفكلفيينبعتعليمفهنا

الغنوصيفالتعليموالغنوصية.المسيحيةبينكثيرأيخلطأتذ)،للمسيحيينمزعجأ

ويبتغدينفصلانيجبالإنسانوانشرير،العالمان:يقولمثلأ(بالمسيحية)المشوب

اللهمرسلهو)المسيح(ن)و،يعرفهأنيمكناحدلامجهولالحقيقياللهوانعنه،

هذهيتبعونالذينالغنوصيينأنيتمةلن)المسيح(أعلنهالذيوالخلاصالحقيقي

.(8)المعرفةهذهوحملواالوحيهذاسمعوا)ذامخفصونالآنمنذهم،التعاليم

مط.لهممروان.لهيوال!سيحيةا،س!ممحمد:.شريدهاشم؟53-5صهصالمسيح!ة.لهيالهرطقة..جويلتر.-،

مط.ههه.ومنهاطوارهالاسرانيليالمينيالفكرحسن:ظاظا،بممماةوما65ص.(م89!8ة)بعررولهولهاه.مؤس!ة

لهعصيحية.وتحرمدبولسهيم:.ماكبية267-266صص.(م،97،)القاهر8:.العربيةوالمر!تالهحومعي

.32-27صص.(ت.د:م.د).الانسانيةللمراساتالموليلهمعهدمنشورات.مطاقم!ءعزميسممرو8:ترجمة

-93صمىاليونان.وتراثالاس!مييدفكرح!مي.8!ملمطر.ا4"30صص.8جسه.ممينةكخيسةيس.رستم-2

الكنيسةثات.اغناطيوسولهيد.مهمث!هلشمسط،وما82صالغنوص!ة.الحركة.بولسطخوريالخخالي.،95

النقية.الطرفة.عيسىالخورياسعد.ة209-202صص،8حي!نصرانيلىالعقمعةحسنى.ىث!ابلاة!مصطشرلهية!

.67-66صصللمس!.لاخرلهوجهلهراس.،لسواح.؟5!52صص
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الاسلاميوالفكرالمسيحيالفكربينالحضاريةالضلات

واستخدمت،اللاهوتفيمكانها،الاتجاههذابسبب،اتخذتإذنفالغنوصية

تسكنهالذيالعلويالعالمهذالفهممنطقيأفكريأبناءآؤبتتفلسفيةوسائل

إلهية.وانبثاقاتكائنات

شكلآ)فالنتين(،هالفنوصيةالكتاباتفيالأنبثاقات،هذهبعضيحمل

وكلاهماواحد،زوجفي)فالنتين(يجمعهماوالكنيسةف)المسيح(واضحأ:مسيحيا

الغنوصيونكانالظواهر،هذهبرغم.أصيلةثلاثيةيشكلانومعه،الأبمنانبثاق

للكنيسةأشداءخصومأ-مسيحيينغنوصييننسميهمالذينهؤلاءالأقلعلى-

يمارسونذ11،الكبرىالكنيسةوبينبينهممشتركةأشياءوجودوبرغم،الكبرى

مختلفأ)"(.مغايرأتفسيرأشيءكليعطونولكنهموا!لأسرار،الطقوس

عنالأسراريحيدونكانواالغنوصيينأن.الهرطقاتمؤرخيبعضويقول

يتهمهممثلأ،بها،"بيفان(بالكفرالأسرارهذهب!هانةيقومونحتىبلمعانيها،

ويستعيضون)المسيح(،ودمجسمضدكافرمهينيشكلالمقدسالقربانبممارسة

فيأنهوردلكن،السماء!نحوقرابينويرفعونهماأمراةودمرجلبمنيعنها

الاتجاهذويمنفالغنوصيون.الأقوالهذهصحةيؤكدمايوجدلاالأصليةالمصادر

،الغرسغرفةأوالخدرسزإليهاويضيفونالتقليديةالإسراريذكرون)الفالنتيني(

والأفخارسيا،،بالزيتوالمسحةالعماد،السر:فيشيءكلفعلالرب"أن:فيقولون

.(")"العرسوغرفةوالخلاص

-268صص،والدينيالفلسفيالفكرملامح!عباسحربيعطيتو..،22-،،9صصمصر!8حضارمراد،،كامل-،

صلفلسفية.الاسكندريةمدرسة.مصطفى،راشنلا؟399-395صص.2ج،ةفس!فلاتار!،اميلبرهييه.؟278

الأسكندريةا.م..فورستر.ة399-396صص،،مج.المسيحيالفكرتار!حناجرجس،ةالخضري،85-8،ص

.276-270صص.المسيحيالفكرتاريخ)واخرون(.سليمكيرلس.بسترسة،"5-،،4صص."ج.ودليلتالض

ة،،5-4،8ص.،فىدليل.جتاءالاسكندرية،م.افورسترومابعدها؟59ص.للمسيحالآخرالوجهلهراس..السواح-2

.8جالني!رانية،6الدقيدحسن..الباشة399-396صص.،مج.المسيحيالغكرتاء.جرجسحنا.الخضري

.205-202ص
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الاسلامي،العربيالفكرلالاسكند!يةمدرسة+)ثر.الثالث+الفصل

أمفقطروحيبشكلتقامالأسرارهذهكانت،هلنفسهيطرحتساولوهنا

طقسيأ؟تقام

العرسغرفةسزانالهرقطات،ضدالمعتقدصحةعنالمدافعونالآباءيقول

الجنسية.والأعمالالانحرافاتلممارسة،البدعأتباعبعضلدىومبررآ،حجةكان

فسز،رمزيبشكلئمارسكانتالطقوسهذهانتذكرمباشرةشهاداتهناكلكن

.(")والنفسالروحاتحادعنويعلنالأجساد)تحادئنكرالعرسغرفة

الحقيقيةالكنيسةأنهامذعيةالغنوصيةالكنيسةتقفالكبرىالكنيسةوأمام

لكن،(الرسول)بطرسالىمباشرةتعودالتيالسلطةوعلىالتقليدعلىوالمبنية

كان.العالمهذامنليستفهي،الرسوليبالتعاقبتهتملاالغنوصيةالكنيسةهذه

فقطأنفسهموعذوا،المسيحيةداخلنضجواقدأنهميعتقدونالغنوصيون

يسمونولا،أنفسهمعلىالمسيحيين)سميطلقونوكانوا،الحقيقيينالمسيحيين

الخطرمنفكان.خصومهمعليهمأطلقهالإسمهذاكانأذغنوصيين،أنفسهم

كانواإذ،مسيحيونانهمهؤلاءيذعيأنالتقليديةالمسيحيةالديانةأتباععلىبمكان

فقط،منهايستفيدون،المسيحيةهامشعلىيقفونخطرينكأعداءئعذون

محكمةتفاسيرومنإدعاءمنمالديهميبرروا،انلاهوتيةشبهبوسائطمحاولين

بأن،منهمللتخلصالفضلىالطريقةوكانت،المقدسالكتاببخصوصوداهية

خارجينويعدوهموالهرطقةبالبدعةويتهموهم،المسيحيةالجماعةمنيطردوهم

.(!)المسيحيةعن

الأرثوذكسي.،للاموت!يالمدخل.حبيبجورح.!باوية،2ميالغنوصية.لهحركة،بولسطخوري،لفغالي.-،

.305382-صص.2حل!ف!صفة.قاوناميلىبرهييه.؟79-76صص

.بسترس؟9"!8صصالآ!يوسية.حيدر.عليهمى.سكاكه؟55-52صالس!يحية.لهيمهرطقة..حويلتر.-2

الكنهسةظهـفىمخسي.يوحنا.الشماس1276278صمىلهمسيص.الفكرقات)واخرون(.س!يمكيرلس

.89!لهفبكلهة.
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ا!ملاميوالفكرالهسهصالفكربينالحضاريةالضلن

متفلسفون":مسيحيون"غنوصيون-

:،!*3اةأ4حسيليدس-با5-أ

الإسكندريةفيأشتهر،(")المسيحيةالغنوصيةأنصارمن)باسيليدس(يعتبر

بينالإسكندريةفيافكارهنشر(8)الميلاديالثانيالقرنمنالأولالنصففي

م()فى(.840-820)سنتي

فيتفكيرهركزحيث،الاولالمقامفيأخلاقيآداعيةالبعضيعتبرهوقدهذا

.(4)الالهيةالعنايةتبريروكيفيةالشرمشكلةحل

أنهويبدو؟(3أالأتباعهنالكثير)جتذبتغنوصيةمدرسة)باسيليدس(أسس

الخيرالهبينقومهمئزكما)زاردشت(ميزحيثبالزرداشئة،متاثراكان

)أهريمن()،(.الشروالهمزدا()أوهارا

.ومعقدةمجردةولكنها،بالفرادةأتسمت)باسيليدس(عقيدة)نعنفضلأ

الواتيالوسيطوالعالما!بر،الكونيالعالمهتراكبة:عوالمثلاثةبوجوديسئمفهو

القمر)7(.تحتالواتعالماديوالعالمالقمر،فوق

المبادئكليتضمنالذي،الصيرورة-اللهالموجود،العدمالأولالعالمويحكم

رئيسمنهاولكل،الأيوناتتسكنهاسماء،(365)علىالثانيويشتمل.الاسباباو

.(5)(*3!طه*ارخو!هـ)عىيد

كرسيقاسيسثارر!،كاملمورشىلهيمتري.؟275صول!يني.الفلسفيالفكرم!محعهاس.حربيعطيتو.-،

.98صاا!سكندرية.

.8"ا!،الف!سفيةا!سكند!يةمدرسةم!مطفي.النشار.-2

.477ص.،جمالسصيص،الفكرتات.جرجسحنا،الخضري-3

.307ص.2حالف!سعة.تاىاميلبرهييه.-4

.8،صللمسى.الاخرالوجه.لهراس.حالسو-5

.8"ا!.الفلسفية!سكندريةممرسة.مصطفىالنشار.-6

.57ص.المسيحيةلهيالهرطقة..ح.ر!ليو-7

.93ص.اليونانوتراث،لاس!ميالفكرحلص.امير8مطر.(82ص.حم!س!لا!خرالوجه!ردر..حالسو-8
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الإسلامي.العربيالنكرلالاسكندريةممرسةالر5!لث،+الفصل

يسص،مخلصينزلافتدائها،ولأجل،الخطيئةالىميالةالأيوناتهذهولكن

.!")الوسيطالعالمالىالأعلىالعالممن،الإنجيل

كواحد)المسيح(يعتبرفهو،ومعقدةطويلةالمادةوعناللهعنونظريته

.(8)الساميةالارواحمنوهوالكونيةالإلهيةالمجموعاتمن

يقول:فكان؟آرانهمنكثيرفي)أفلاطون(بمتاثرأ)باسيليدس(كانولقد

يمسككانوما،الإلهيةالعنايةعاتقعلىالشربتبعةتلقواأنإلاشئتمها"لكم

)فى(.سابقةحياةفيالخطيئةاقترفواانماأنهمالشهداء،لعذاباتمنهقفسيرآ

يدلفخبيثروحالهوىوأن،الهوىهوالخطيئةمصدرأنيرىكانأفوكما

بثنائيةالاعتقادمنضربالىالآراءهذهادتوقدويلوثها،الخارجمنالنفسالى

.(5))افلاطون(عندنظيرتهالهااخلاقية

المسيحيةعقائديؤولالمسيحيينالغنوصيينمنكغيره)باسيليدس(كان

اقام)ذو)أفلاطون(.)زاردشت(منبكلفيهتأثرالذيالثنائيلمذهبهتبعأ

والإنجيل،التوراةبينتعارضمنيزعمونماعلىالثنائيةالمسيحيونالغنوصيون

حليموديعالهعنيكشفالإنجيلبينماجبارآ،قاسيأالهأتصورالتوراةأنوقالوا

.(3)للغايةخنر

المسيحيينالغنوصيينمنورفاقكانانه)باسيليدس(آراءمنيذكرومما

الذيالوقتفيالزواجحرموافقدولذلك،والجسمالمادةاحتقارالىيميلونالذين

.57صالس!هحية.لهيالهرطقة..حور!لتر.-،

.477ص.8مجالسميص.الفكرثات.جرجسحنا،الخضري-2

.307ص!2ج.ةفس!فلاتاىاميلبرهى.؟273صطمسيص.شرثات)واخرون(.سليمكيرلس.بسترس-فى

.82،هس!صصا.الفلسفيةالاسكند!يةمصرسة.مصطفىالنشار.-4

..جويلتر.ة255ص.اليونانيةالفلسفةثافى.يوس!كرم.بعدها؟وما59ص.للمسمحلأخرلهوجهفردى..السواح-5

.58-57طمصيحية.صلهيالهرطقة

-5"-
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الاسلاميوالفكرلثسيصالنكربينالحضا!ةال!لات

هذا،فيقالولقد،الجسمضعفتبعةمنللنفسإعفاءأالأعمالجميعفيهاباحوا

.(")ضروريةحاجةليستأنهاالاطبيعيةانهاولوالجنسيةالشهوةان

باتيؤمنكانانهومعالأجساد،بعثوأنكرا!وحيبالتجددسفمكما

عميقأ)!(.بوذيأكانللمسيحيةتفسيرهأن،إلالمذهبهالرئيسيالعاملهيالمسيحية

الأصليةالمسيحيةالعقيدةعنالمدافعونالمسيحيونأنكرفقدلهذا،ووفقآ

لبعثبافكارهممنهايتعلقماخاصةبدعأ،الغنوصيةالآراءهذهأنواعتبرواذلك،

ودوينتها)فى(.المادةبرداءةواقرارهما!أجساد

:،*ـه،ء!،ة!!د9-لنتينوسفا5-ب

)فالنتينوس()4(،الكبيرمعلمهايدعلىالناضجشكلهاالغنوصية)تخذت

الأصلمصىمفكرفهوالغنوصيين،منالإسكندريةفلاسفةاحدويعتبر

ثم،الإسكندريةبمدينةتعليمهوتلقىأفريقيا،شمالفيولدفقدوالمولد،

.(3)اهيفمعلمأاصبح

فنيأهـ".جمالله،شاعريجديدطابعفيونشرهاالغنوصية)فالنتينوس(درس

منمجموعةلنفسهشضولكنهمسيحيأ،نفسهوأعتبربالمسيحييناتصل

واعتبرالحر.للبحثأكاديميةوأسس،الإسكندريةكنيسةداخلالغنوصيةالأخويات

)المسيح()7(.لتعاليمالحقيقيالمفسرنفسه

.55-52صصمصر.حضار6مراد..كاملة4048-صص،لفنوصية.الحركة.بولسالخوريالففالي.-8

يلفكرم!محعباص.حربيعطيتو.ة278-27فىمىصلهمصيص.فىلفكرثاء)وخرون(.سليمكيرلس.بسترس-2

.275ص.ين!دلاوالفلسفي

ي!سكندريةمدرسةم!طفى.النشار.ة!5-73صصلإول.الس!كونيالمجمعانطوان.وعربميشالابرص.-3

.!2ص.الفلسفية

.8صهللمس!.ا!خرطوجه.!رلس.السواح-4

.82ساشلسفية،سكنصرءيمدرسة،مصطفىالنشار.-5

.،20مام!س.حضار8مرا!كامد-6

عام!.لممس!.*خرلهوجه.ا!رميلصواح.-7
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الاسلامي"العربيالفكرليالاسكندريةممرسة"اكر8،لفلث+الفصل

قوبلثيح،امورالىذهب،الإسكندريةفيفترة()فالنتينوسقضيأنوبعد

.(")تابعيهمنكبيرعددحولهواجتمعغنوصية،مدرسةهناكوأسسكبير.بترحاب

للغنوصية،اخرىمدرسةاسسحيث،قبرصالىذلكبعدتوجهثم

علىيقضيكاد5عنه:قال"بيفانوس(القديسأنحتىكبيرأ،رواجألاقت

.،8)،هناكالإيمات

نشيدآ)هيبوليش!(اليناونقلمزامير.وورسائلعظات()فالنتينوسكتب

كتاباتفيخصوصاوردتشذراتسوىكتاباتهمننعرفلاولكننا.أناشيدهمن

)فى(.(الإسكندري)أكليمنس

منزوجأثثينمنالملأيتألف:التاليةبالأمور()فالنتينوسنظاميمتاز

منتتحدرالذيالأساسيالمثمنتشكلالتيالأولىالأربعةالازواجأهمها،الأيونات

.(5)الأيوناتباقي

فيمعهاختلفقدكانوان)باسيليدس(بأراء)فالنتينوس(تأثروقدهذا

كانفينما؟الأعلىالالهعنالموجوداتصدوركيفيةحولرأيهومنهاالآراء،بعض

تلوالواحدالبعضعنبعضهاللموجوداتالفرديالصدورتأكيدإلىيميلالأخير

بصدوراتانتشرتالإلهية"الحياةبان:القولالىيذهب)فالنتينوس(أننجدالآخر،

.(3)،مفردةلامزدوجة

رايهمافي)أفلاطون(وعن)باسيليدس(عنأيضا)فالنتينوس(تميزوقد

تفسيرعنالإنسانأصلفي)فالنتينوس(بحثفقد؟العالمفيالشروراصلحول

.256ص.اليونانيةةفس!فلاتاتورسق.كرم.؟276صولهديني.يفس!فل،الفكرملامح.عباسحربيعطيلاو.-8

."2رر"20!!ممس.حضار8مرادهكامك-2

.274صطمسيص.لهف!رىف!ات)واخرون(،سليمكمرولسبسثرس.-3

.59-58صممسيحية.كلالهرطقة..حويلتر،-4

.257!ا.اليونانيةةفس!خلاظلهت".يوس!كرم.-5
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لاسلاميوالدكرللسهحيمفكريل!محضا!سةطضت

تناطرالإنسانفيوالجسدالروحثنائيةأنوقرر8(")فيهلاحظهاالتيللثنائية

الذيبملائكتهالمخفورالعالمهذاخالقبينالثنائيةوهيغورأ،وابعدأعمقثنائية

."8)الطيبالخيرالإلهأوالأعلىالإلهوبين،التكوينسفرعنهيتكلم

(الإسكندرينوليف)ليواتوالتكوينسفرفيالخلققصةضوءوفي

كائناتوهي،الملائكةاو(3)الأيوناتخلقتهالإنسان)ن)فالنتينوس(قاللها،

والأهواء.وهذهالانفعالاتالخليقةالىتدلفطريقهاعن،بخسةوأرواحشريرة

بذرهالخيرالطيبالإلهأوالأعلىالإلهاليهااضافالتيعينهاهيالخليقة

.(5)الروحوهيالعلويالجوهرمن

الآراءبينالتوفيقعلى)فالنتينوس(أصرارمدىنلاحظتقدمومما

ثناياهافيموضحأالخليقةقصةبالتفصيلعلينايقصحينماالمتعارضة

العالم.فيالشروراصل

منبالكثيرمشوبمسيحيمنظورمنالخليقةقصة)فالنتينوس(قدم

بل،الإنسانخالقليسفالله؟الفلسفيةوالإلحاديةبلواليهوديةالشرقيةالأفكار

)المسيح(اليهافأنزلدنسها.منالبشريةيخلصأنأراداللهلكن.الصانعخلقه

الكائناتبينوسطكانفكانه،الماديةغير-الإلهيةغيرالصورةبهذهالسماءمن

.83صطفلسفية.*سكنمر!ةمدرسة.مصطفىالنشار.-"

حربيعطؤ.؟307ص.2ح.طنلصنةكاريخ.ل!ما.يرههممه!دها؟وما59صللعس!.*خرطوجهلهراس..ل!سواح-2

.276صوسش.طنلسد!النكرملامحملأملأ

واناثةكوروص.الله!عدقوجدالثيالروحانيةلهقوىاوطموجود!تعلىالهالنتهنوس(!طلقهسكل*رونهت:فى-

كايهوه(شرماهوومنها)صوهيا(.كالحكمةخيرماهوومنهاالعسح.لهيكرم.وللاثونلعثوعدمما

.،ليهودلهلا(صوهيا)بنا

..م.الهورستر.ة396ص.ال!نانيةالفلسفةحلص.أمير8مطر.؟3،0ص.2ح.الفلسفةتاتاميلبرهييه.ينظر:

.8،5ص.،ح.ودليلتاتلأسكند!ة

للمسمح.،لاخرالومحه!رلس.،السواح؟98ص!ممكندر!ة.كرسيتاسهمستاس!.كاملس!ش!لهيمثرى-4

.!3!ا.لهفدسفيه!صكنمريةمدرسةمصطد!.لهنشار.18،س!مهـ"ص
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الاسلامي،معربي،لفكرفىالاسكنمرريةممرسة*الرلهثطث،+الفصل

ا"لهية-غير-الصورةهذهعلىظهورهفسروقد،البشريةوالكانناتالسماوية

.(")المادةبرداءةاعتقادهأساسعلىالبشريةغير

الأرضيالعالموبينالإلهيةوالحياةالإلهيالعالمبينالصارمالتمييزهذاان

.(5)شرقيةأصولذاتدينيةفلسفيةعقيدةالأولالمقامفيهوانما،الماديةوالكائنات

تفسير،المسيحيينالغنوصيينمنرفاقهحاولكما)فالنتينوس(حاولحيث

تقوموسطىكائناتوجودمنلابدحيثخلالها.منالأرضيالعالمفيالشرور

تمقدالخلقهذاكانولما،جسميماديهوفيماروحيالهيهومابثبدور

قبل-من()فيلونعنهاتحذثماكثيرأالتي-الوسطىالكائناتهذهبواسطة

بالشرور)فى(.ومليءمشوشأالمخلوقيأتيأنمنفلابد

يتخذلمالسماوي)المسيح(أنايضأ،بعدهمنوالفالنتينيون()فالنتينوسعفموقد

فيالاساسهيالغنوصيةبانأيضأعفمواأنهمكما)نسان.هيئةبلبشريأ،حقيقيأجسدآ

للإنسانيعلنالذيهوف)المسيح(وقوتها.وسيطرتهاالمادةمنالخلاصعلىالحصول

.(5)هنمسقطالذيالإلهيمصدرهالىيصلأنيمكنهطريقهاعنالتيالمعرفةهيما

منهم:،العالمفيالكنيسةرجالكبارمنالكئيرتعاليمههاجموقدهذا

الغالبلادفيو)أيريناوس(،افريقيةفيو)أوغسطينوس()ترتليانوس(

.(3)وغيرهمقبرصفيو"بيفانيوس(

ي!مكرتاء)وخرون(.م!لسس!كس!ثرص.،478ص.8مجطمسيحي.يلفكرلهاتجرجسىحناطخضرى-8

م!محمهاس.حرييعطهتو.159-58صصم!سيحية.كلطهرطقة..ح!طتر،:276-275صصالسهحي.

.276مىويلمش.!سسفييلخكر

.84سهالف!سف!ة.ا!سكند!ةمدرسةسينى.النشار.-2

لهرسى..حلهسو،فى96صلهيىنانهة.الفلسفةحلص.لمحير8مطر.159-رهصصالس!هحية.لهيسرطقة..ءوبلتر.-فى

.-،"80!هصل!عسمح.،!خرالوجه

مفكرم!محعلأهـ!حركلعطهتو.،27صكا275صصطمصيحي.لهدكرتات)واخرون(.سلهمكيرلسيسترس.!

.98ص.ةمه!دنكس!كرسيثاسهمىثار*كاملىمورسىلهيرىة276ص.والشيفس!فلا

.82"!س8مموحضار8مريىكاملى-5

-9"5-
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الاسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضا!يةالضلات

:،هـ367ةه!-مرقيون"-ج

اقليمفيولد)فالنتينوس(،بعدالغنوصيينأشهرمن)مرقيون(كان

البطنس)"(.

فييعملكان؟مسيحيجوفيوتربىنشأاف،الآخرينعنيميزهوالذي

ليعفمروماالىورحل،(م،39)سنةسينوباسقفأبوهطرده،السفنصناعة

كنيستها)!(.الىوأنتصافكارهفيها

منالمسيحيةتخليصوهو)بولس(،بدأهمايتمأنارادأفأفكارهومفاد

)فى(.اليهودية

فكانت،معتقدهفيهابئينرسالةفنشرا!ؤساء،بالاقلقيعفم،شرعولما

انتشرتكنيسةفانشأ،وتكاثرتجماعةفشايعته،الكنيسةمنفصلهفيسببأ

.(")الميلاديالرابعالقرنالىودامتكلهاسريعأانتشارأ

جديدعهدكتاب6لف،القديمالعهدويرفض،لليهوديةمعاديأ)مرقيون(وكان

.(5)(الرسول)بولسرسائلومنالأناجيلمنانتقاهبه،خاص

إله،وهووالمنتقموالعادلالبار،العالمخالقالإلههناكأن)مرقيون(أدعى

فينفسهعنكشفالذي،المحبةالهالمجهولالإلهوفوقهالفاطر،العبرانيين

.292ص.3ج.3مج.الحضارةق!مةه!و.ديورانت؟78صل!مسمح،الآخرالوجه.فريس.السواح-،

كرسيتاسيسكا!لهخ.كاملمورسىليمتري.ة478ص،8مجالمسيص.الفكرتالئجرجسى.حنا.الخضري-2

الكنيسةىف!اق.اغناطيوس.وديكميشيل.يتيمة64ص.،ج.اللهمدينةكنيسةاسد..رستمصهـ9؟لأسكندىية!

لهرحمن:ضياءمحمدالاعظص.ة452ص.المسيحيالايمانمعجم.حمويصبصطيسومي.؟64ص.الشرقية

.46،ص.(م2و!3:)الرياض.2.طناشرونالرشدمكتبة.مطلههند.واديانوالمسيحية،ليهوديةلهيلراسات

ام!كندرية.كرسيتاسيسكالش.كاملمورسليمتري،ة292ص.3ج.3مجالحضار8.قصةول.لهيورانت.-3

.99-9ـهص

.256سالهيونانية.ةفس!فلاثالض!سك"كرم.-4

.96ص.المسيحيطتراث.روبينلانيا!هة298ص.2ح.والنحلالملللهشهرستاني.-5

-"ص-
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الاسلامي،طعربيالفكرلالاسكند!لةصرسة+اثرمفلث."الفصل

تخلطالايجبالفداء،وقالهديةللعالموجلبفقط،طاهريجسدفي)المسيح(،

.(")يهوومخططمعالإنجيلعظمة

قداليهودالهوأنسيء،القديمالعهدانف!دعىالأبيونيين،)مرقيون(ناقض

بينما،الروحيالعالمخلقوقدصالحسامالهالمسيحيينف!له.المسيحيينالهغير

الماديالعالمكؤنوقد،والعنفبالقسوةيتصف،درجةمنهاحطهواليهوداله

علىيسيطراليهوداله)تالصالحالإلهرأىفلما،عليهوتسلطالإنسانوخلق

الأبنوهذا.سطوتهمنلينقذهالوحيدإبنهالعالمالىأرسلوعنفبقسوةا!نسات

.(8)(المسيح)يسوعهو

و)مرقيون(.الطيبةوالعدلكتعارضهوالإلهينهذينبينالتعارضأن

فينزلالوحيأنبالقولاكتفىقدفهو،الدعوىهذهتبريرفيجهدأييبذللا

بحالهوليسالمخلص)المسيح(وان-الجديدوالعهدالقديمالعهداي-عهدين

الأنبياء)9(.بهتنبأالذياليهودي)المسيح(الأحوالمن

مبعوثأبصفته)المسيح(بأنالتسليمرفضقد)مرقون(أنلناتبئنتقدمها

أنهيفترضوجدناهثمومن.ماديةجسمانيةطبيعةلهيكونأنيمكنالأعلىللإله

الا.ليسظاهريجسمهوأن،بشريةهيئةفيفجأةللبشريةتبثن

والتي)مرقيون(،بهاآمنالتيالمتزمتةالزهدنزعةفيسببأكانهذاولعل

اعتقادهفيهذاأن.المعموديةشرطعنهالتعففمنويجعلالزواجيحرمجعلته

روبين..دلنول؟293-292ص.3ج.3مج.الحضارةق!مةه!و.ديورانت؟308ص.2ح.لف!سفةفىتا".اميل،برهمى-،

.96صالهريقيا.شمالفيالمسيحيالتراث

.،ج.وف!سطينولبنانسورياتاتهيليي.حتي.ة64ص،الشرقيةالكنيسةثات.اغناطيوسوديكميشيل.يتيم-2

ملامح.عباسحربيعطيثو.199-9!صصيلأسكندرية.كرسيتاسيسكاى.كاملمو!لهسلهيمتري.ا372ص

.85صالدلسفية.!سكندريةممرسة.مصطفىيلثر.4277ص.والدينيالفلسفيللدكر

.3ههص.2جلهفلسفة.تال!اببرهييه.؟78صللمسمح.الاخرلهوجه.!ره.السواح-3

-"45-
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الإسلاميوالفكرلثسيصالنكربينالحضاريةتال!ملا

يتحرروأنالحسيالعالممنب!رادتهيفلتانبهللإنسانيمكنالذيالطريقهو

.(")والعواطفالأهواءنيرمن

الغنوصيينهنورفاقه)مرقيون(حملهاالتيالفكريةالرسالةأننلاحظ

الدينية،العاطفةبقوةتمتعواجميعأأنهمفيتتلخصالإسكندرانيينالمسيحيين

ضرورةعلىالتأكيدفياشتركواطنهم.خالصةمسيحيةعاطفةتكنلموأن

بالمسيحيةاعتقادهمفيوجدواوقد،النفسوتحريرالأهواءسلطانمنالتخلص

الغنوصية.نحولإنقلابهموتأكيدأوالعقليةالروحيةلحاجاتهمإرضاء

تعليمه،بسبب(م844)سنةرومافيالكنيسةعن)مرقيون(وفضلخيرم

الكنيسةتعاليمحسب-هرطوقيةكنيسةرئيسوأصبح،مستقلةكنيسةفنظم

كبيرأخطرأفأضحى،الناسبينهذهبهونشرمحكمآ،تنظيمأنظمتالتي-آنذاك

سريعأ)!(.انتشارأوانتشرت،الجامعةالكنيسةيهدد

الكتابعندمرموقةمكانةاحتلتالمرقيونيةانهنا،بالذكرالجديرومن

الأصلينانالمرقيونية"زعمت:الاتيالنحوعلىيذكرها(النديم)أبنف،المسلمين

الثالث،الكونفيواختلفواوخالطها...مزجهاثالثآكؤنا،والظلمةالنور،القديمين

رسولعيسىأن!اثفةوزعمت،عيسىوهوالحياةهو،طائفةمنهمفقالتهو،ما

محدثالعالمأنأجمعواانهمالاوتدرف،بأمرهللأشياءالصانعوهو،الكونذلك

)فى(.ذلك،فييشكونولفيه،بينةالصيغةوان

.(5)،والمسيحيةالزرادشيةمنمستنبطمذهبانها5آخر:عنهاوقال

ة64ص.8ج.اللهمدينةكنيسةاسد.،رستم؟6صهيلل،المسكونيالمجعع.انطوانوعر*.ميشالايرص.-،

.308ص.2جللفلصفة.تاء.امهلبرهيعه.ة99صامم!كنمررمة.كرسيتاسيسكاء.كاملمورسىلهيمتري.

ة64صلهشرقية.الكنيسةقاتولهيك.اغناطهوس.م!ش!!ثم.؟78صسسمح.خريطوجه،!راس.السواح-2

.293-292صا.3!حم.3محلهحضار6.قصةول،جرنت.

.523صالفهرستاشيم.اين-3

.،صهـ7،،جهالانوار،يحار.يلمعلسي،287ص.ةه!خلا!لنكلالهاقيةحار.سووني-4

-!05-
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الاسلامي+العربيالفكوفىالاسكن!ريةمدرسةالحر5لهثالث."الفصل

أصليناثبتواالمرقيونية5:يقولحيثالآخرهورأيفله)الشهرستاني(اما

الجامعالمعولهوثابتأأصلأواثبتواالظلمةوالآخرالنوراحدهمامتضادينقديمين

الجامعوقالوابجاهعالايمتزجانلاالمتضادينالمتنافرينفانالمزاجسببوهو

.(")"العالمهذاوالامتزاجالاجتماعمنوحصلالظلمةوفوقالرتبةفيالنوردونمن

الخامسالقرنحتى)مرقيون(بأفكارقويةالمسيحيةالغنوصيةظلتولقد

عقاثدهمأنكرواالمسيحيينأنغير،الجديدةبالأفلاطونيةصلتهاطريقعنوذلك،الميلادي

وترتب،بالمرةمسيحيةغيرنظروجهةمنقضاياهمعالجواقدلأنهموذلكالإنكار،اشد

المسيحيةالعقيدةقبلوالكنهم،الإطلاقعلىدينيةليستحلولالىتوصلواانهمذلكعلى

لديهمأنوزعمواهالمقدسةالكتبالىولجاوامسيحيينكانوالوكمانفسهمإلىونظروا

.(8)بالهرطقةعليهامحكومكانتعاليمهمأنالنتيجةوكانت،بالمسيحيةعميقةمعرفة

الغنوص!كه:الفحر!ملامح،

يطرحهاالتيالوجودتساؤلاتحولمعقدةعقيدةالغنوصي،التعليمإلينانقل

الأساطيربينومداخلةبخلطوقاموا.-والرموزوالصورالكلمات-انسانكل

التباين.شديدةمختلفةثقافيةتأثيراتلديهمفنجد،المنتشرةوالنظرياتالمتعددة

وهي:،الإنسانمساريخصماتوضحالغنوصيالفكرمنفقراتبعضوهنا

الله.الىوعودته،العالمهذافيالإنسانمكوث

هذاويرتبط،فكرينظامكلفيموجودالإنسانيالأنتروبولوجيالاهتمامان

العالمعنالغنوصيينلدىكانتالتي،.والمفاهيماللاهوتوالىالعالمالىبنظرت

التالية:الفقراتفينجدها،اللهوعن

.!9ص.2!ف.والنحلاسللالشمرستاني،-"

؟277صولهميني.لهفلصفيلهفكرمهممح.عباسحربيعطيثو،ة256ص.اليونانيةلهفلسفةض!ات.يوس!كرم.-2

.!5صطنلسفية.*سكنصريةصرسةمصطخى.النشار.

-!5"-
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االسلاميوالفكرللسيحيمفكرفيطحض!ةالمملات

سجن،:"الجسدأنالغنوصيونيعتقد-أ

سجنهاالذيوهوأول،أبقررهبهاارتبطمصيربحسب،مسجونةالأرواح)ن

العالمهذانهايةحتىتبقىوسوفضورتالأجسادوهذهالأجساد،معتقلفي

.(")والساقطالمنبثق

الروحتصطدمحيثضيقسردابأوكقبوالجسدالغنوصيونيصف

تتيهحيثجهنميسجنايضأهو،العالمصورةعلىالذيوالجسد،،وتختنق

.(،)متاهةفييضيعكمنالبشرية

:(السلاطينأو)الأراكنةوالأركوناتالفاطر-ب

ليسافأيأيضأ،شريرخالقهانيعنيفهذاشرير،العالمانقلنا)ذا

الغنوصيونقالهذاولتأكيدطيبأ.الكهـنهذايخلقولمطيبآ،ولاحقيقيآإلها

)الفاطر-،ثانويلإلهالى،الإنسانوخلقالعالمخلقأي،،،الخلقبنسب

الإلههذاويكتفي،الحقيقيالإلهلقدرةمساويةليستوقدرتهأ*ح!(دا3!ح

الدنياعلىالأسودجناحهوفرشالعالمهذاعلىبالسيطرةالكاذبالثانى

)فى(.التاريخوعلى

كامل،ة206-202ص.،ج.النصرانيةالعتيدةحسن..ىث!ابلا؟209-202ص.2حلهفلسفة.كاى)ب!برهدء.-،

اسعد.ة،34.68صصيلكنيسة.اباءلهراء8الىدليل..جالهمايرت.هماق؟55-52صصمصر.حضار8مراد.

."5-"84ص.،ح.وديلتاهمنى!سكندرية..م.افهـرستر.؟45س2ص.النقيةمطرهة.عيسىالخوري

صممسيص."جطنمعجم.حمويصبصطيسوعي،؟268ص.3ح.للفلسفةاكسفوؤلي!هلتدهوندرتش.-2

ابرص.ة86صالاولىالكنيسة!لوشيساكو.بعدهاةوما58صللمسمح.الاخرلهوجه،لهراسمسواح،؟-346383ص

المسيص.،لفكرتات.جرجسحناطخضري.؟85-73صصالاو!همعسكونياسجمع.ن!وانوعر*.ميش!ل

.399-396ص!"8مج

؟93صشىناني.وطتراثلأسلاصلهفكرحلص.8!مامطر.ور،3،صص.8حسه.ةن!دمكنيسةلهس!.رستم-3

؟4*39صصلآربوسية!هعر.عليصىمس.كاكه؟،2،3-صصمغنوصبة.لهحركةيوسىلهخور!الففالي.

ثافى)واخرون(.سلمك!لسيسنرس.479-76صمىالأرلؤكسي.ملاهوتالىلخ!مهل!همع!.مورعيلأوى

072ء72.صصلحمسهحي.لهفكر

-54،-
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الاسلامي،العربيالفكرلالاسكندريةممرسة+اثرلهفلث،+الغصل

"صوفيا"للحكمة)بنهو،(!ح*أح!ممدا)الفاطر-أنغنوصيةاسطورةتقول

الحكمةلكن.شريكبلائنجبأنأراد.السماوية()الأيوناتالإنبثاقاتاخروهو

متكبرقبيحمسخمنهاويلدالمادةفتنجب)البليروما(الملئخارجتسقط)صوفيا(

قبحه،برغم،المسخالمخلهمقهذالكنيدها،منحالأهذاتلفيو،رشلابمخلوط

.(")(ةمكحلا)(ايفوص)أمه)ياهأعطتهالعقلنورمنقبسلديه

العهدالهنفسههوأ*ح!(ح!د!ا)الفاطر-الخالقهذاأنالغنوصيونويقول

بهذافيحورونها،التكوينسفرفيالتيالخلققصةمنوالهمعلىويحوكون،القديم

ويسمونهاليهود،إلهفهوعدة،أسماءللفاطر،نظامهمبحسب.فيعطونالاتجاه

)يلداألقي:يقولاذيوحنا(،أسرار)كتابفييوجدالإسموهذاباعوت(،ادلي)اضيأ

وهيالأركونات،صنعالبدايةوفيبالخلئ،يقومأنوحاول،المادةفي(باعوت

.(8)الأولالإنسان"ادم(خلقفياي،التاليعملهفيساعدتهاشريرةقدرات

)آدم(:خلق-ج

منسبعةفقرر،المياهفيتنعكسالأعظمالإلهصورهاباعوت()يلداراى

اول.انسانشكلعلىالصورةتلكمثليصنعواأن(الإلهية)الانبثاقاتالأركونات

الروحفي،السبعةمنواحدكلففخ،ثمأولآالروحبجبلالأركوناتتلكفقامت

منوروحأ!د،منوروحأ،عظممنروحأ"ادم(يتسلمهكذاكينويةأوجوهرأ

.(فىشعرةمنلهدوحأ،دممنورحآ،العظممندعرحألحم،منأح!عد،ب!عأ

كامكة25ء5صص.المسيحيةلهيلههرطقة..ح!لتر.؟69ص.،3ف.2د.الكنيسةتاسضيوسابيوس.ى"ر!يقلا-8

!عباسحربيعطيتو.؟،،5-،،4ص.8ج.ودليلكال!الأسكنصرلة..م.أ!ورستر.؟55-52صصمععر.حضار8مرا.!

.245-244صص.اليونانيةالفلصنةتاتيوسك،كرم.ة27!274صص،والدينيلهفلصفيطفكرملامح

-76صص.الأرثوذكسياللاهوتاليطمدخل،حبيبجورح.بباوي؟5!صللسممح.الآخرلهوجه.فراس.السواح-2

.399-395صص.اليونانيولهتراث7سلاميالفكرحلص.امير8مطر.ت79

الفكركاسض.جرجسحناطخضري.؟27!-270صصالمسيص.لهفكر"!اث)واخرون(.سليمكيرلس.بسترس-3

.205-202صص.8حالمسيص.

-455-
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!لاميومدكرل!سمحيمدكريننمحخصرلهةطض!

علىالوقوفمنيتمكنلمالأهصراحهذهمنالمتالفالمجموعهذالكن

)صوفيا(فتحئنت،خلقهفشلعلىشاهدأكالبائس،يزحف"ادم(فكان،قدمين

فيينفخأنباعوت()يلداإبنهامنوطلبت،الحيلةالىفلجأتعليه)الحكمة(،

.(")لديهكانتالتيالنورروحمنشيئآلأادم(

غيرهمنعليهايحصللأن)آدم("ادم(،علىسلطانه،النفحةبتلكالفاطر،يفقدوهكذا

للفاطريعدلم،اقرانهوعلعليهالجديد)آدم(تفوقعلىالفاطرانتبهولما.الحياةفدخل

له،عملاولمنذفخطط"ادم(،فيجاءتالتيالروحويقتل،ينتقمأنوهوواحدهدفسوى

.(8)الأولالإنسان،ثقلهبسببتخنقسوفالجسدوهذاالجسد،هويخلقهعملهاوليكونأن

والرغبةاللذة:الأربعةالانفعالات"ادم(تعطياراكنةثلاثةمنمجموعةوهناك

جوهرستكونعناصرأربعةانكماشرير،هوماكلسينبع.ومنهاوالخوفوالألم

سلطانتحتالأولالإنسانيوضعوبواسطتهاوالهواء،ألنارالماء،،الأرض"ادم(:

فيهيجتمعالذيالقبروفي.والرغبةالظلمةجهلوفيالموتظلوفيالمادة

حالاتمنسلسلةفيالإنسانحبسفيالأركونات()أياللصوصتشاركالجسد،

)فى(.للموتقابلآ)آدم(منتجعلالتيالنسيان

؟382-305صمى.2ح،لف!سفة.تاسض)معدبرهمى.ومابعدها!82صالفنوص!ة.الحركةيودى.الخوري،لفنطي.-،

،2و!،96صص.،ح.(م898،:رصم)للمعلرى.ملرمط.!صلام.كلطفلصعيمفكرنشة:ساميعلي4ي!نشلر

،ياءقرا*لهيله!هل..حتادلبيرهماق؟85-73صصي!لهلهصكونيلهمبمعفطواقوعر*ميشلالبرص.

."!4رر.4ص!مكنبسة!

كام!؟2هء202ص!"!فالن!سلن!ة.لهعقهدةحسزولههافلاة209-202صص.2حالف!سفة.تر*اميلىبرههمه.-2

اسعسة،34.68صصلهكنهسة.اياء8لهريه!ى.لب..ء-ئيه!هلاهمات؟55-52صصمصر.حفطر8مريد

.5،8-884ص،8حودليدكارر*7سكنمورية..م.الهورستر.؟45-42صطنقهة.لهطرفة.عيسىلهخوري

المسهص.ا!انمعهم.حمويصهصلهيصوعي.،268ص.3ح.للفلسفة!سدورددلبضموندرت!ثى-3

ة"6صالاو&،لهكنهسةل!س.ساكو.!عمما؟وما59صللمسمح.لإخرطوجهلهرمس.مسواح.فى،8ذفى.46!هص

طعصيص.يلفكرثاون.جرجسحناطخضري.،85-73صالأودطس!كوفيلهمبععلنطوانلأوعر*.ميشلاابرمى

.399-396صص."مع
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لأسلامي+سربيلهدكر!لاسكنمرمةمدرسةالر80معلاث+طفصل

الخديعة:-د

الحياةمنجزءأيمنهايفلتلاهانلة،خديعةتتكوناللحظةهذهمنذ

لدىفالجنس.الجنسوهوبسلاحهاالإنسانتغريأنغايتها.الأرضعلى

بل،فحسبالإنسانفيلا،الجنسيتحكموسوف،نجاسةئعدالغنوصيين

.())كلهالكوننظامكلفي

فيهتدورهسرحأويشكلالشيطايينقنينخصبهرحمعنعبارةفالطبيعة

نأكمالأادم(.تكبلالتيالثقيلةالسلاسليقؤيالجنسفظهور.الإنسانيةمأساة

النظاميبداهكذا.الحيةأي،الأولالأركوناغراءفيستقعلأادم(،رفيقة)حواء(

.(8)التأريخيالمسلسللهذاكلهاالبشريةفتخضع"ادم(،يستعملالذيالبشري

أساسيمفهومهوبنيوما(ميمون)انتيباليونانيةالمشوهةالروحمفهومأن

سلطةمنظاهرماهوعلىتعتمدالتيالشريرةالقوةفهوالغنوصي:الفكرفي

كلالإنسانيفقدوهكذا.حقيقةالىوالكذبكذب،الىالحقيقةبقلبتقومواهمة

الموجودالكذبوهميفقهأنيحاولولايعود،معرفةجهلهفيعد،استدلالامكانية

.(9)هبالمحيطالعالمفي

ة93صميوناني.والتراثالاسلاميالفكرح!ص.امير8مطر.؟40-3،ص.،ج.اللهمدينةكنيسةاسد..رستم-،

ة93-8،صمىالآررسيةحيدر.عليهدىيى.كاكهبعدها؟وما45ص!الغنوصيةالحركة،بولسالخوريالفنالي.

ص.الأرثوذكسياللاهوتالىالمدخل.حبيبجورج.بباوي؟40-39صصالتاون،عبرالكنيسةمنصور..مخلصي

.278270صص.المسيحيالفكرثات)واخرون(.سليمكيرلس.بسترس؟79-76ص

؟56-52صص.المسيحيةلهيالهرطقة..جويلتر.؟69ص.،3&.2ك،لكنيسة،ثاءيوسابيوس.الغيصري.-2

الفكرالفلسفيملامح.عباسحربيعطيتو.ة،،5-،،4صص.،ج،وديلتاىالأسكندرية..م.افورستر.

الفكر8فشا.ساميعليالنشار،ة245-244ص.اليونانيةالنلصفةثات.يوس!كرم،؟278-274صص،والميني

.2!-"96صص.8حالفلسني.

كامل.ا206-202مي.،ح.النصرانيةلهعقيدةحسن..الباش؟209-202صص.2حمفلصفة.تارر*.اميلبرهييه.-3

ي!صعد.34.1868صمىمكنيسة.،باهلهراولالىلهليل..حاملبيرتهما!رة55-52صصمصر.حضار8مراد.

.،،5-،،4ص.،حولهل!ثاتالأسكنصر!ة..م.الهورستر.ا24!فىصالنقهة.سرلهةمهمس.مخور"
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ا"سلاميوالفكرل!سيحيالفكربننالحضا!سةتال!ملا

والمصير:الزهانخلقهـ-

كاملآ،عملهميكونلكيولكنالجسد،هذافي"ادم(بسجنالأركوناتقكتفلم

والسنين،والأشهرالأيامايقاععبريمرالزمنوهذا.الزمنواخترعواالقدر،أيالمصيرخلقوا

الأركونات)"(.احدعليهيستوليللزمنتقسيموكل.ثقيلةالإنسانيةالعبوديةفيجعل

،(4حأ**!ح*ح)هايغرميني-الغوصيونفيسميه)القدر(المصيرأما

وكلوالفضاء.الزمنميكانيكيةعلىيضغطوكابوس،محتومكقضاءويعتبرونه

الذيالأطارهذاهوفالمصير،رفيقاتهممعالأركوناتأرتكبهزنىعنناتجهذا

.(")الإنسانيةتاريخفيهيدور

،النسيانفيسجنتهوهيالإركونات،مقامرةغايةاذنهواللهعنالإنسانابعادأن

الحقيقة.الىويعودالوهممنيتخلصكيطويلآطريقأيقطعأنعليهلذلك

الزمن:ومفهومالتا+*مفهوم-و

والتاريخ-الزمن:الغنوصيالفكراساسنستنتجالإسطوريةاللوحةهذهمن

ضمنلايدخللأنهتذكر،قيمةبلاالغنوصينظرفييبدو،الزمنمنينبعالذي

لهلاغايةالتاريخفيمنهتدخلوأي،العالمهذايخلقلماللهلأن.اللهمخطط

ةفى(.عنهرغمأفيهانفسهالإنسانوجدالتيالورطةهذهمنالإنسانيخرجأنسوى

.346ص،لمسيص.الأيمانمعجم.حمويصبصلهيسوعي.ة26!ص.3حل!فلسفة.اكسفورلهليلتدهونمرت!ثى-،

وعر*.ميشالابرص.ة،6ص.الأولىالكنيسة.لوشيساكو.ة59صللمسمحهلأخرالوجهلهراس.383؟السواح.

.85-73صص.الأول،لمسكوفيالعجعع.انطوان

؟93ص،اليونانوتراثالاسلاميالفكر،حلميامير8مطر.؟40-3،صص.8جالد.مدينةكنيسةاسد..رستم-2

؟9"-88-صص.ةيسوي!آلا.رميحعليهدى.سكاكه؟،2صالغنوصية.الحركةبولعى.الخوريالففالي.

صالأرثؤنمسي.تو!ساالىاسدخل.حبيبجورج.بباوي،4ه"39صصالتاهمنى.عبرالكنيسةمنصور..مخلصي

.278270صصالمسيص.،لفكرثات)واخرون(.س!بمكيرلسبس!رهـ!ر؟79-76ص

ة56-52صصلهسيحية.لهيالهرطقة..حويلتر-؟69ص.،3ى.2د.الكنيسةكا!يوس!بيوس.القيصرءى-3

ودليلىتاتالأسكنصرمة..م.افورستر.ة399-396صص.،محاسسيص.مفكرتالضجرجسىحنا.الخضري

ثاى.يوسفكرم.؟27ـه274صص.والمينيطعلسنيلهفكرملامح.عباسحربيعطيتو.؟،،5-،84ص.،ج

.2وم-،96مىمى.8ج.الفلسفيالفكر8نشا.ساميعليطثر،ة245-244صصل!مونانية.ةنس!نلا
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،لاسلامي4لهعربيطدكرلالاسكند!ةمدرسة+اثرمفلث++طفصل

كيقطع،الىوتحطيمهالتاريخبكسراللهيقوم"ان:يقولنصوهنا

التيالمسافةنقيسأنيمكنوهنا.(")فيه،الذيالكبيرالكذبينكشف

يريدهالتاريخالمسيحيةففي،المسيحيوالفكرالغنوصيالفكربينتفصل

مجيءيعدوهو،خلاصيةقيمةوفيه،بنفسهوخلقهالعالمارادالذيالله

.الإنسانوخلاص)المسيح(

المخفص:-ز

تؤامهوالذيالروحهوالمخلصهذا،اللهإلىالروحليعيدمخفصئرسل

المعرفة.الىالوصولعلىروحنايساعدأنواجبه،بالأرضيتسخلمروحنا،

ينقذ،.الذي"المنقذالمسمىالفنوصيللمفهوماسطوريةصورةتتشكلهنا

بالمسيحية،المتشربةالغنوصيةالنصوصكلفيخاصةبصورةالمفهومهذاونجد

)المسيح(:شخصيةعلىفيطبقونه

معين،لزمن،يتقمصبدوره،وهوالناسلخلاص،الأرضعلىالمخئصينزل

فيالأمرهوكما،للألمأوالعالملهذامعنىيعطيلكيلا:كيانهمنظيركيانأ

التيالنورانيةالأجزاءلينقذولكن،الكبرىالكنيسةتلعنهالذيالمسيحانياللاهوت

.(")العالمهذافيسقطت

المسيحية.لهيالهرطقة..حويلتر-ة399-396صص،،مج.المسيحيالفكرثات.جرجسحنا.الخضري-،

ا!خرالوجهلهراس..السواح.85-73صالألل.المسكونيالمجمعانطوينىوعر*.ميشالابرص.؟56-52ص

ابنمعجم.حمويصهص.اليسوعي؟،6صولى.يالكنيسة.لويسساكو.؟ا!دعبوما59صل!مسمح.

للفلسفة.اكسفورددليلتد.هوفدرقش.346.1383صصمصر.حضار8مرادكامدة346صالمسهمص.

؟206202طبش.حسن.لهعقيتالن!رانية.ح،.ص1209-202ص.2برهييه.اميل.تا!مخالخلسفة.ح-2

.34صص.الكنيسةاباهلهراتالىدليل..حتالهمهمرممان.،55-52صصمصر.حخ!ار8مراد..كامل

-،،4ص.،حىل!لدو*!اتلأسكنمرية..م.الورستر.ت45-42ص.النقيةالطرلهة.عيسىلهخورياسعد.؟،68

مف!سفيطفكرم!محعبالس،حربيعطيتو.،245-244صصطيونانية.طفلصفةكلى.يوسفكرم.،،،5

.278274سهصوسش.
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ا!م!لاميوالفكرالهسيحيالفكربينآلحضاهـلةال!ملا

نزوله،لدىالجسد،يلبسوهو،العالمعنغريبآيبقىالغنوصيفالمخفص

يخلصلكي،الكونيةالقوىأعينتراهاندونمنيمرلكي،مؤقتقناعبمثابة

.ومابالحيلةمنهاويتهرب،الأركوناتعلىيحتالاذن،المخفصبراثنها.هنالأرواح

و)يسوع(بالظاهر،الايتالمفلم:القوىتلكخدعلغرضشمهالاوصلبهآلامه

تصوروا،مصلوبة)جسمه(قشرتهراتلماالتي،بذلكالأركونات)نخداعمنيضحك

.(")عليهوقضواقتلوهأنهم

الغنوصيي!":عنالتمايزفىالمسيحيين*رغبش،

السابعالبطريركوهوالإسكندى(،)بطرسالىئنسب،بالقبطيةنصهناك

اضطهاداتلدى،(م300)سنةحواليعاشدقو.رصمفيالمسيحيةللجماعاتعشر

أوامرمراتثلاثأصدرقدالامبراطورهذاوكان)ديوكليسيانس(،الامبراطور

الكنائسبالغاءيامرالأولالقراروكان.(م305-303)سنتيبينبالأضطهاد،

الدولة،لآلهةالقرابينتقديمعلىا!يروسب!جباروالثاني،الكتبومصادرة

.(8)المسيحيةالجماعاتكلعلىالقراربتعميمأمروالثالث

المسيحيينبينكانتمصرفيالصداماتوأن،مضطربةكانتالأزمةاذن

الغنوصيين.همالمقصودينوالهراقطة،عديدةكانتانهاويبدوالهراقطة.وبين

الحركةبولعى.الخوريالفغالي.072-هـ72؟صصالمسيص!الفكرثات)و،خرون(.س!يمك!دى.بسترس-،

الاسلاميالفكرحلص.امع!6مطر.؟40-38مى.،جسه.مدينةكنيسةاسد..رستمومابعدهاة،2صالفنوصية.

الىالمدخل.حبيبجورج.بباوية95-8،صالآ!لوسية.صحيمر.عليهمىيى.كاكهة93صطيونافي.والتراث

.4ه-39صصالتارر!.عبرالكنيسةمنصور.،مخلصي،79-76صصالأر!وذكسي.اللاموت

صالس!يحية.لهيالهرطقة،.جويلتر.؟399-396صص،8مجالسميص.الفكركالئجرجمى.حنا.الخضري-2

الاخرالوجه،فراس،السواح؟85-73ص.لأولالسمكونيالمجمع.انطوانوعر*.ميشاللبرص،.56-52ص

تد.هوندرتش.ةهـ346.33صص،السميحيالأيمانمعجم.حمويصبحيلهيسوعي.بعدها؟وما59صللمسمح.

.268ص.3ح.للفلسفةاكسفورددليل
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الاسلامي.العربيالفكرلالاسكنمر!ةمدرسة+الهرثلث.+الفصل

نأويوضحاكثر،ماهويعطيعظتهبقيةوفيالاسكندري(،)البطرسيوضحهكذا

أحد(السامري)سمعانجماعةايالسيمونيين،بدعةأتباعهمبالهراقطةالمقصود

.(")الفنوصيةمؤسسي

فالنصيحةالغنوصية،منالمسيحيينموقفحولالملاحظاتبعضهناك

سببولأيالهراقطةمعتعاملكلتجنب5هي:لسامعيهالبطريركيقدمهاالتي

التصرفبخصوص)بولس(القديسيقولهبما(الإسكندري)بطرسويستشهدكان"،

للمسيحيينالأسكندري()بطرسيعطيهاالتيوالتعليماتفورنثيه،فيالوثنيينمع

عليهمأنكم،،ايديهممنالزيتلاتقبلواالهراقطة،كنائسفيلاتصلوا5جدآ:دقيقة

.(!)لهمالعامةوالمناقشاتاللاهوتيةالجدالاتيتجنبواأن

الهرقطةحاربمنكلسلاحهيالتفكيرفيالطريقةهذهأنلنايبدوا

سميتولهذا،المسيحيةمنممسوخةنسخآيغدونهافهم،الانفصاليةوالحركات

غريبة.اخرىديانةوليست،القويمالدينعنمارقةاي"هرطوقية،

9لغنوعهميضهـ:-"الحنيسس

للكنيسةمشؤهةصورةالغنوصيةالكنيسةئعدالآباء،ناحيةمن

ملاحظاتارتكزتوقد.معكوسةلكنها،مشتركةنقاطبينهمااذ،المسيحية

كاكله؟206202ص.،حالن!مرانية.العقيدةحسن..الباش،209-202صص،2حالف!سفة،تارفى.اميلبرهييه.-8

اسعد؟34.868صصلهكنيصة.اباءقراء6الىديل،.ج-الهلبيرت.همانة55-52مىصمصر.حضار8مرا!

عطيتو.؟،85-8،4ص.8حفىدل!ل.كاءالأسكندرية،.م.ا!ورستر.ة45س!2صطنقية.الطرهة.عيسىالخوري

.278-274صص،والدينيلهفلسفيالدكرملامح.عباسحربي

شرقات)واخرون(.س!يمكيرلس.بسترسبعمماة2،وماصالفنوصية.الحركة.بولسي!خوريلي.الفظ-2

الفلسفة.حلميامير8مطر،ا!38،صص.8ج.اللهمدينةكنيسةاسد..رستم؟278-270صص.المسيحي

،للاهوتالىالصخلحبيي.ح!وج.بباوي88ء9؟صي!يوسية.صحيمر.عليهدىيي.كاكه؟93صاليونافية.

.4*39صصالتات.عبرالكنيصةمنصور..مخلصية79-76صصيلأرثوةكسي.
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الاسلاميوالفكرالهسيحيالنكربينالحضا!يةالضلات

رفض:الأساسيةالغوصيينصفاتمنعدوهافقطتينعلىالكنيسةآباء

.(")تنظيمكلوانعدامالسلطة

ومن،(والأساقفةوالكهنة)الشمامسةالمسيحيةتراهاكماالسلطةيرفضون

التعاقبورفض،الكنيسةرأسب)بطرس(،الاعترافرفضينبعالرفضهذا

.(8)والفوضىالاضطرابالىالكنيسةاباءبحسبيؤولالرفضوهذا،الرسولي

الحنيسته:أباءبعضرأهحماالغنوصيينعندطمراةور"د-

حضوروهوالغنوصد4الجماعا!فيالمنظدمغدابعلىواضحهعلامههناك

.اضطرابعاملهذاالكنيسةآباءويعد،المراة

إلىبالنسبة"أما:قالاذترتليانوس،5هوالموضوعهذافيتكلممنواقسى

النقاشاتفيوالمشاركةالتعليمفيالوقاحةلهنالآنيعملنبغايافأئمماالنساء

وحتىبلبشفاءاتالقيامعلقادراتانهنويعتقدن،الشياطينطردوممارسة

التعميد،)9(.

الغنوصيةالمراةتطيعلاالغنوصية،خصوممن،المدافعينالآباءنظرففي

القديسأنصحيح.صالحةمسيحيةامرأةكللهتخضعانيجبالذيالحياةواجب

صص.الكنيسةاباءقرامةاليدليل..ج-ادلبيرت،همان؟206-202صص.،ج.النصرانية8طعقيدحسن،.الباش-،

؟209-202ص.2ج.ةفس!فلاتال!اميل.برهييهة45-4صلاص.النقيةالطرفة.عيسىالخورياسص.ة،6!.34

.،،5-،،4صفىلهليل.تاءامسكندرية.م.امورستر؟5255-صصمصر.حضار8مراد.كاملى

-73مىص.الأولالس!كونيالحجمع.انطوانوعر*.ميشالابرص!159ص.للمسمحلاخرالوجهلهرلس..السو،ح-2

صبص.اليسوعية268ص.3ج.للنلسفةاكسفورددليلتد.هونمرتش.؟،6ص.الأولىالكنيسةلوش.ساكو.85

.346،383ص،المسبصيهبنمعجم.حموي

الحركة.بولسالخوريلي.الفظ؟278-270صصالمسيص.فىلفكرتاء)و،خرون(.سليمكعرولس.بسترس-3

الاسلاميالفكرحلص،امم!ةمطر.؟40-3،ص.،جسه.مدينةكنيسةاسد..رستمومابعم!ا؟82صالننوصية.

اليالمدخلحبس.جورج.بباوي؟95-8،صصالآررسية.حيصر،عليهدىيى.كاكه193ص.اليونانيوالتراث

.4ه-39صصالتاى.عبرالكنيسةمنصور..مخلصية79-76صصكسيهالأرفياللاهوت
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الاسلامي.العربيالفكرلالاسكند!سةمدرسة+اثراثلث،"النصل

نأالمرأةيأمرألمولكن،مساعداتهبينمنالنساءمنبعضأيغدكان()بولس

النبويةالموامبعلىانيقلألم؟الكنيسةداخلالخفيالاجتماعيواجبهافيتبقى

فيالكلامعنالمراةيمنعألم؟التعليمفيوليسالخدمةداخلمستورةتبقىان

رآها،جماعةفيوتتكلموتظهر،الخفيالواجبهذاتكسرالتيوالمراة؟الكنيسة

.(")الموقفهذاعلىئجمعاليهوديالمسيحيوالتقليدكساقطة،الكنيسةآباءبعض

)المسيح(اتخذهالذيالموقفعنكليآيختلفللمراةالمناهضالتيارهذالكن

نشران؟(المجدليةو)مريم!)السامرية(،الكلامامكانيةاعطاهاالذيهواذتجاهها،

المعلمتعليمالىبالنسبةالتراجعمننوعأشهد)بولس(،القديسيدعلى،()المسيحرسالة

موقفالىأقربالمراةمنموقفهمفيالغنوصيينوان،النقاطبعضحول)يسوع(

الذينالكنيسةآباءبعضحنقضدهماثارهذاانبالرغم،الجماعةفيتجاهها)المسيح(

خلقيا38(.انحلالآالغنوصيةداخلالدورهذااعتبارفييترددوالم

وأتلميذةاورفيقةاهراةترافقهكانتالغنوصيينالمعلمينبعضانحتى

وكانت)ميلين(.ترافقهكانت(السامري)سمعانمثللهم،موحيةبمثابةهي

.(3))أبيلس(ترافقكانتالمثقفةو)فيلومين()كاربوكرات(،ترافق)مارسلينا(

156-52صصطحسيحية.كلالهرطقة..حويلتر.ة69ص.،3ف.2ك،لكنيسة.ثارزيوسابيوس..القيصري-8

الاسلاميالفكر،حلميامير6مطر.ة399-396صص،،جم.المسيحيالفكرثات.جرجسحنا،الخضري

حربيعطيتو.؟،،5-884ص،،ح.ودليلثاتلإسكنصرلة.م.ا!ورستر؟399-395صص،اليونانيوالتراث

-244صصاليونافية.فىلفلسفةكاء.يوسفكرم.472-هـ721ميصوا&يني،الفلسفيالفكرملامح.عباس

.2و!-،96صص.،جالنلسفي.المكرنشلآ.ساميعليالنشار،؟245

ة206-202ص.8ع.النصرانية!عقيمةحسن..الباشبعدها؟وما59ص.حم!سللالاخرالوجه.فراس،السواح-2

مى.النقيةالطرفة.عيسىالخورياسعد.ة،34.68صص.الكنيسة،باءقراولاليدليل..ج-اله!بيرتهمان

!ورستر.؟55-52صصمصر،حضار8مراد..كامل؟209-202ص.2حالف!سعة.لها!.اميلبرهييه.؟45-42ص

."5-8"4صص.8حليل.ؤثاتيسكند!يةا.م..

الس!كونيالمجمع.انطوانوعر*.ميشالابرص.بعدهاةوما،2صالخنوصية،الحركة.بولسالخوريلي.الفظ-3

؟268ص.3حل!ف!سفة.كسفوردلهليلتهونمركش.186ص.لأوليالكنيسةلوش!.ساكو.85-73صمى.لأول

.3ـه346.3صسسيص.ا!ىنمعجمحموىصبصي!يسوعي.
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يلدكر!لاصالهسهحي*لهدكرمحخطرسةتال!مل،

)ابتولميه(وكتب،المثقفاتالنساءمنعددالغنوصيينصفوفبيناشتهروقد

أولئكأنرأوابل،الكنيسةاباءيرضاهيكنلمهذالكن)فلورا(،تلميذتهالىتعليميةرسالة

.(")الشانعاتلكلمدعاةوهذا،الطرقفييسرنلكيالنساءعالمتركن،المثقفاتالنساء

الغنوص!كه:-!لتبشير

كانوا،المسيحيينغرارعلىويسافرينينتقلونالغنوصيونالمعلمونكان

البعضفيفضل.رسالتهملنشروذهابأايابآ،الرومانيةالمقاطعاتطرقيقطعون

يئجهالآخربعضهمولكنروما،في)فالنتين(مثلتعاليمهملإعطاءالكبرىالمدن

.،8)والمقطوعةالنانيةالمناطقنحو

المناظراتيفضلبعضهملكنا!اديمي،الدرسصيغةفهوالاسلوبأما

الآدابلنا،حفظتوقد،المسيحيينضدالغنوصييناحدفيهايقفالتي،العاهة

القديم،العالمنهايةففي.المناظراتهذهقصصمنبعضآ،القديمةالمسيحية

وكانت،العامةالساحاتفيتدوركانتالتيالكلاميةالمساجلاتهذهيحبؤنكانوا

.(9)السواءعلىالفكريةوالنخبةالشعبجماهيروتسحر،البلاغيةببراعتهاتتميز

.،ج،لد.مدينةكنيسةاسد..رستمة278-270صصالمسيص.الفكرتات)و،خرون(.سليمكيرلمي.بسترس-،

ص،لآريوسية.حيدر.عليهدىيي.كاكه،93صطيوناني.والتراثالاسلاصالفكرحلص.8!مامطر.ة4"3،ص

اللاهوتالىالمدخلحبيم!.جورح.بباوية399-395صص.اليونانيةطف!سفة.حلميامير8مطر.؟9"88ص

.4ه-39صصالتا!.عبرلهكنيصةيوسك.منصهـر..س!لخم؟79-76صصلأرلهوقكسي.

؟56-52صصلهمسيحية.لهيالهرطقة..حويلتر.ة69ص.8ىفى!2دطكنيسة،ثاىيوسابيوس..القيصري-2

ودليل"تارر!الأسكند!ية..م.الهورسترهة399-396صص.،مجالمسيص.طنكرثالض!رجس!حنالهحضري.

تات.يوسفكرم.(27!-274صص.والدينيالنلسفيطفكرملامحعب!مي،حربيعط!تو.،،85-،،4ص.8ح

.200-،96صص.،ج.الفلسفيالفكر6نشا.ساميعلالنشار.ة245-244ميص.اليونانيةمفلصفة

:206-282مى.8جالنصرانمة.العقيد،حسن"،الباشبعدها؟وما59صللسع!.الاخرالوجهلهر!عهمر.السواحفى-

طنقية.الطرن.عيسىالخورياسعد.ت،34.68مىصطكنيسة.،باءلهراءاليدليل..ح-الهلبيرت،همان

ة55-52!مصم!ر.حضار8مراد.،كامل1209-202سه.2ح.الفلسفةكالنىاممك"يرهحعه.ت45س2!!س

.،8وص،84صص،8حولهم!8ثات!كنمر!ةا.م..هورسثر.
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الاسلامي،معرييالهكرللأسكند!يةمصرسهطلهرمثهمث+"لهفصل

.الأسطورةالىأترببشكليصفلاكليمنس(،القديسادىالمنسوبالأدبوكل

منهماواحدكل.(السامىو)سمعانبين)بطرس(رومافيتحدثكانتالتيالمساجلات

.(")المهمةالشخصياتبعضاليهفينجذب.لتعليمهتلاميذالسامعينمنيجعلأنيحاول

في،ن!رلانهرواديمنطقةفيغنوصيمعفمتأفيرعلى،ليونأسقف"يريانوس(ويشهد

.(8)الغنيةالطبقاتمنخصوصا،عديدينتلاميذيجتذبهذاكانالساحر(،)مرقسوهوفرنسا،

نساءيريانوس(،)بحسب،هناك)مرقس(يدعلاهتدواالذينبينومن

بالنساء،خصوصأ،الاهتمامشديدأنه5:فيقولالعليا،المجتمعطبقاتإلى)نتمين

منمصنوعةكثيرةطئاتذاتفساتينيلبسناللواتيمنوغنياتنبيلاتوبينهن

)فى(.ووعودهبنبوءالهلهجمذبهن)مرمس(كانالنسوةأولئك.،الأرجوان

وتعاويذ.طلاسميستخدم)مرقس(كان،لإرادتهالنساءتخضعلكيوأحيانأ،

مرقسأغوى5:الصغرى،سيافيجرىبحدثمؤكدأذلك"يريانوس(ويصف

.(")،تنقلاتهكلفيفتبعتهالإنجليين،الشمامسةاحداهرأةالساحر

الأوداسسكونيطمبععانطواقوعرله!.مهئطلايرمهمهيممما؟وما،2صالغنوصية.يلحركة.بولسلهخهـر"الننالي.-8

اليسوعي.ة268ص،3حللنلسن.اكسدوؤلهلبتد.موندىتش.،86مى.لأوليطكنيسةلوش.ساكو.38،صوصص

.4ه-39صصنت،عبرالكنيسة.رو!ينم.س!خم346.1383ص.المسيحييملنمعجم.حمويصبص

.،حالد.مدينةكنيسةاسد..رستم؟278-270صص.صي!سلاالفكرقات)واخرون(.سليمكيرلس.بسترس-2

-88صصالآريوسية.حيدر!عليهمكايي.كاكه؟93ص.اليونانيةنس!فلاحلص.امير8مطر.ة40-38صص

.79-76صص.الأرثوذكسياللاهوتالىالمدخلحبيي.جورج!باوي.؟95

!،مجالعسيص.الفكرثارو*.جرجسحنا.الخضري؟69ص،،3!.2ك.الكنيسةثاريخيوسابيوس..القيصري-3

."ج.ودليلثاسقالأسكندرية..م.الهورستر،ة56-52صص.الس!يحيةفيالهرطقة،.حويلتر،؟399-396صص

ثاىيوسق.كرم.؟278-274صمى.والدينييفس!فلاالفكرملامح.عباسحربيعطيتو،؟8،5-،84ص

مطر.ة2هه-،96صص.8حطف!صفي.الفكر8نشا.ساميعليالنشار.ة245-244صص.اليونانيةالفلسفة

.399-395صص.اليونانيةالفلسفةحلص.امير8

الحبمعينطوان،وعر*.ميشالابرص.؟399-396صص.8مج.المسيحيالنكرثات.جرجسحنا.الخضري-4

الآخرالوجه.فراس.السواحة59-52صصالسميحهة.كللههرطقة،.حويلتر.ة!5-73صص.الأولالمسكوني

ص.3ج.للفلسفةاكسفور.دليلتد.هون!رتش.(86ص.الاولىلهكنيسةلوشى.ساكو.مدها؟وما59صل!مسعح.

.3!346.3صص.صي!سهل!ملنمعجمحموىصهعيلههسوعي.ة268
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الاسلاميوالفكرللسيحيالفكربينالحضا!ولتط!لا

وصلواحتىالنساء،منكبيرأعددآأغوواقدكانوافقد)مرقس(،تلاميذأما

مناستقاهالأنهالمعلوماتهذهليونأسقفويعطي.الفرنسيةالرونواديمناطق

.(")المسيحيةالىعدنثمردحأ،الرجالهؤلاءحبالفيوقعنقدكن،تائباتنساء

غنوصيق:،،تيارات-

القينيون:-أ

قحدث،عديدةبأشكالكتببأسموتسخوا،الميلاديالثانيالقرنفينشاوا

لعبالقينية.والهرطقةالنيقولاويين،شيعةمنأنهمعلى)ترتليانوس(عنهم

)مرقيون(اتباعشأنشأنهمكبيرأ،تاثيرهميكنلمبسيطأ.دورآالقينيون

.(*)والمؤرخينالكنيسةآباءنظريلفتوالملهذا،و)فالنتين(و)باسيليدس(

،التطرفغايةالى،النهايةالىراحوالأنهمأصيلأ،يبدوتعليمهمأنغير

والمعارضة،الفاديوالإلهالخالقالإلهبينالمعارضة:الغنوصيةالأساسيةبالمبادئ

والجديد،القديمالعهدينفيمموقتينأشخاصاعتبارأعادواوالجسد.النفسبين

المستودعأنهمعلىلسامعيهمفقذموهمو)يهوذا(،ب!سمهتسمواالذي()قايينمثل

إلىاستندواوأنهم.الخالقالإلهاضطهدهمانبعدبها،الموصىللحقيقةالحقيقي

مظاهرها)9(.ابشعفيالغرانزتحررليبزرواالجسد،فيالشزطابع

الفكركالض)واخرون(.س!يمكيرلس،بسترسومابعم!ا؟82صالغنوصية.الحركة.بولسالخوريالفنالي.-،

-ص.صالنقيةعيسمالطرفةالخورياسعد،83ء4؟مى.،ح.اللهممينةكنيسة.-ا،رستم127صهالمسيص.

اللاهوتاليالمدخل.حبيبجورح،بباوي؟95-88صصالآريوسية.حطر.عليهدىيى.كاكهة45-42

.79-76صص.لأرثوذكسي

59صللمسمح.الاخرالوجهلهراص.لهسواح.يعدها؟وما،2مىالننوصية!الحركةيولس.طخوريالخفطي.-2

ايىنمعجمحعوي.صبصال!سوكل.ة،،5-،84ص.8فىدليل.جثاءاسكند!مة.م.الهورسثرومهعمما؟

.346.383صطعصهحي.

اليونانية.ةفس!خلاتاتيوسق.كرم.؟278-274صص.وسينيالخلسفيالفكرم!مح.عباسحربيعطيتو،-3

اكسفوردل!لدثد،هونصرتش.؟2هه-896صص.،ح.الفلسفيالفكرنشاة.ساميعليالنشار.؟245-244صص

.268صا03فأ.للفلسخة
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الاسلامي،العربيالفكرلىالاسكندريةمدرسةله!لث"اثر"الفصل

فلم)مرقيون(عليهاحافظالتي،المعموديةرفضواالقينينأن)ترتليانوس(ويذكر

بالإيمانالتبريرحول)التعليمهؤلاءبهانادىالتيالمطلقةفالثنائية.نفسهمعمنطقيأيكن

.(")المعموديةوبالتاليالجسد،مستوىعلىوساخةكليرفضهـنجعلتهم.(وحده

خرابأسببتعندهاالاستمالةرغبةلكن.امرأةالقينيينب!سمتكلمت،قرطاجةفي

ف!نبرى)ترتليان(،مثل)رسول(بالشغلماوهذا.الدينيالتكويننقصهممسيحيينلدى

طلىالموعظين،الىوخهذاكعند،الدعاويهذهمثلضدالمسيحيةالجماعةعنيدافع

.(8)العمادحولمقالةفيجمعهاوالتعاليمالعظاتمنسلسلةالجددالمغمدين

الهعنيفأرفضأرفضوا؟الغنوصيالخضمهذافيالقينيينتعليمبداكيف

تستحقأعمالآفلتانهمأعمالو)عتبرواالموسوية،والشريعةاليهوديوالعالمالتوراة

ثائرانه.محدودتانوسلطتهمعرفته.أدنىالههو،نظرهمفيفيهوه.الخلاص

لاسلطةخلقهالذيالعالمعلىيمارسوهو.الصالحالإلهعلى،الأسمىالمبدأعلى

.(9)البشريالجنسوعدؤعدؤفهولهذا.تطاق

البربيلئون:-ب

جاءت)بربيلو(؟تاتيأينمن)بربيلو(.يسميهب!ئونيرتبطونالبربيلثهـن،

انفسهميفرضواكيالعبريةمنكلماتيأخذواأنالغنوصيوناعتاد.العبريةمن

.الكنيسةيوس!منصور..مخلصية278-270صص.المسيحيلهفكركالض)واخرون(،سليمكيرلس.بسترس-،

الفلسفةحلص.امير8مطر.ة3840-صص،،حالك!ممينةكنيسةاسد.،رستم؟40-39صصالتاهـفى.عبر

النقيةه،لطرلهة،عيسىالخورياسعد.ة95-"،صصالآ!يوسية.حيصر.عليهمىيي.كاكهة93ص.اليونانية

.55-52!ا!امصر"حضارةمراد..كامل؟45-42!مص

؟206-202صمى.،جالن!رانية.العقيملأحسن..الباشبعدها؟وما59صلليسمح.الاخرلهوجه.!راس.السواح-2

-،84صص.،حودبتاتالأسكنمرمةا.م..لهورستر،؟209-202صص.2حالفلسغة.كارفى)ميل.برهييه.

."5-73مىالأو!هالمسكونيالمجمع.انطوانوعرله!،ميشالابرص.ة،85

59صللمسمح،الآخرلهوجه.فراسطسواح.بعدهاةوما،2مىالفنوصية.الحركة.بولسالخوريالففالي.-3

الأيمانمعجم.حمويصبص.اليسوعي؟885-،،4ص،8حودليلىكارر*الاسكنصرلة،م.اهورسترومابعمما؟

فى.346.83صالعسيحي.

-4هـ7-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الاسلاميوالفكرالهسمحيالفكربينالحضا!يةال!لا"

يأإيلو()برباإلىتعودفهي.(القورشي)تيودوريهقالماعلىالبسطاء،على

للدلالة،التراجمفيكما)بليل(،الىترجعاو)بربيلو(.منينبثقالذيالمرثعالإله

اخر:رايوقال.العالماللهاستخرجمنهالذيالخواءوبذارالاولىالبلبلةعلى

.("،الله)بنأكا)بطيل(،

بعدالبربيلئين،عن)إيرنيه(ماقالههنانورد)بربيلو(،لفظةأصلمنيكنومهما

عددأولذوافلقدالسيمونئون.هناكهولاء،الىبالإضافة5:اخرىغنوصيةفئاتعنحيثه

الرئيسية:تعاليمهموهنا.،الأرضمنالخارجكالفطرأفرخواالذين)الغنوصيين(من

يسخونهبتوليروحفيشيخوخةكلعنغريبأ)يونأنهجهاساسفيوضعمنهم"البعض

ولماهذا)بربيلو(ديتجلىبأنفكرئسمى.لاأبالروحهذافيوجد:يقولون؟)بربيلو(

.(8)(،السابقة)المعرفةوطلبحضرتهفيوقف)الفكر(،هذاظهر

)بربيلو(ئسمى،لا)أب(و)بنغما(يون()،زوجانهناكشيءكلأصلوفي

فيالأبرغبةمنؤلدتأناثايوناتأربعالتواليعلىوظهر،مثلهأزليهوالذي

فرحأانتشتالتي)بربيلو(عنصدرتذكورأيوناتوأربعة)بربيلو(،هيتجلىأن

اللوغسفزن:اربعةكؤنتبحيثالأيوناتهذهجميع)ئحدتثم.الأبرأتحين

.(9)السابقةوالمعرفةالعقلنالإبديةوالحياةالإرادةواللافساد،)المسيح(والفكر،

اليونانية.ةغس!فلاثافىروسف.كرم.ة278-274صص،والدينيالخلسفيالفكرملامح.عباسحربيعطيتؤ.-،

اكسفورددليلقد.هوندرتش.؟2ه!،96صص.،ج.الفلسفيطفكر8نشا.ساميعليطثر.؟245-244مىص

.26!!ص.جفى.ةفس!ف!ل

لهمسيحية.كلالهرطقة..جويعر.؟399-396صص.،جمالمسيص.الفكرتاتجرجس،حنا.الخضري-2

الطرفة.عيسىالخورياسع!.؟85-73صالأول.المسكونيمعجمع.انطوانوعرله!.ميش!لابرص.(56-52ص

.55-52!ه!امصر.ح!طر8مراد..لماك؟45!2صصالنعية.

ل!سعمح.لأخرالوجهلهراس..السواحبعمما؟وما82صالننوصية.لهحركة!بولسالخوريلهننطي.-3

معجم.حمويصبحي.اليسوعية،،5-،،4صولهليل.خس!اتالاسكنصرلهة.م.الهورس!رومابعدها؟59ص

صىيى.كاكهة209-282صص.2جالعلسخة،ثاريخ.اميلبرهييه،؟3ـه346.3صلهمسيص.الأيمان

.9ه-8،صصالآررسية.حيد!.ي!ع
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http://www.al-maktabeh.com



الاسلامي+العربيالفكرلالاسكند!يةممرسةاثر5يالث،"الفصل

لأوفئون:ا-ج

)أوفيس(الحيةتلعبهالذيالدورالى)سمهايعودغنوصيةشيعةهم

هذايحفظ،المعاصرةالدراساتحسب.شطرهموفيعبادتهمشعائرفي

فيمكاناالميثولوجيةللحيةجعلواأوالحيةعبادةمارسواللذينا!سم

بالنحشيينالاوفئيينفربطواالاقدههـن،أما.الدينيةأوالكوسمولوجيةنظرتهم

الغنوصيةالشيعمنعددأجعلواكما.(العربيةفيحنشرج:الحية،شح)ن

.(")بالحيةارتباطهابسبب،عينهالخطفي

الإنسانأيضاالمسمىالساميالكائننجدالقمةفيالاوفئيين،تعليمأما

كائناتيلد،ويتوسعيمتدحيثئدرك.ولاولائعقل،يولد،لمكائنهوالذي،الأول

الروحيأتيوبعدهما.(الثاني)الإنسانالابنهع(الأول)الانسانالأبهناك.روحية

الغمر،،الظلامالماء،:الأولانيةالعناصربعدهاتأتيالتيالأولىالمراةأو،القدس

منبنوريهما.فاناراها،الأولىالمرأةالثانيوالأنسانالأولالأنسانأحمث.الشواش

العلياالمناطقإلىأخئطفاالقدسالروحوأمه.الثالثالذكرأو)المسيح(ولدهنا

.(8)قوفمنالآتيةالمقدسةالكنيسةوالأبنالأبمعليكؤنا

ص.اليونانيةالفلسفةتاريخ.يوس!،كرمة278274صص.والمينيالفلسعيالفكرملامح.س!بعحربيعطيتو.-،

اكسفورددليلتد.هوندرتش،ة2هه-896صص.،حالف!سدي.طفكر8نشا.ساميعليلهنشار.؟245-244ص

ةفس!فلا.حلميامير8،مطر؟9فىص.اليوفانيوالتراثلاسلاصالفكرحلص.امير8مطر.؟26ـهس-.3ج.ةفس!فمل

.،،5-،84مى.،ج.ليل!ثاونامسكندرية.م.الههـرستر1399-395صص.اليونانية

ة،2صالنخوصية.الحركةبولمى.الخوريالففالي.بعدهااوما59ص.حع!سلللاخرالوجه.فراس.السواح-2

الفكرثالض،جرجسحناطخضري.؟276-270صصالمسيص،مفكركات)واخرون(!سليمكيرلس.بسترس

لهورستر،؟85-73ص.الأولالمسكونيالمجمع!انطوان.وعربميشالابرص.؟فى99-396صص،،مجاليسيص،

الهرطقة..حويلتر،155-52ميصصر.حضار8مراد..كامل؟8،5-،،4ص.،.حودليلتار*الأسكنرلة..م.ا

حيدى.عليهدىيي.كاكه؟209-202صص.2جالملسفة،ثات.اميلبرهييه،؟56-52صص.المسيحيةلهي

يوسد.كرم.ة472-هـ72صص.والدينيالفلسديالنكرملامح،عباسحربيعطيتو.؟95-!8صصي!ل!سية.

.2هه-،96صص.،حالغلسفي.الفكر8نشا.ساميعليالنشار.؟245-244صطيونانية.الفلسفةثارر!

-4هـ9-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


،م!لاصلمكرول!سيحيي!فكربينالحضا!لهةاليطت

3كلهـ:الاسلافي"الغنوصيش-

،الميلاديالسابعالقرنفيومصرسوريةالعربيةالجيوشاجتاحتعندما

القرونفيبهحضيالذياوخهبعيد،امدمنذانتهىقدتيار،الغنوصية"كان

التيثالكبرىالكنيسةمجابهةفيخسركتيارلكنه.البلدينهذينفيالقديمة

و)تيىبلوغنوصية(مثلطوائفهفاختفتللغنوصية.مناوكألاهوتفيهاترلهنمخ

مخطوطات)كتشافبفضلذلكعرفناوقد(ةو)الفالنتينيةالحئة()عئاد)خنشثة(

منهيالارجحعلىوالتي،(م،945)سنةفيمصرصعيدفي(حمادي)نجع

واضطرت،الميلاديالرابعالقرنفيمصرصعيدفيعاشتغنوصيةجماعاتبقايا

.(")الأرثوذكسيةالكنائسمطارداتمنمامنفيئدوناتهاوضعالى

نهرمنالأخرىالجهةوعلى،الرومانيةالإمبراطوريةحدودخارجاما

الإمبراطوريةكنيسةيدتصللمحيثفهناكمختلفأ.الأمرفكان،الفرات

تبقىأن،الساسانيينالملوكحكمطلفيجماعاتاستطاعت،البيزنطية

المسيحيةالأصولذاتالغنوصيةالفرقأنواعككلهرطوقية،غدتانهابرغم

.(8)اليهوديةأو

لهمالمسيحيالاضطهادامامالتراجعالىالمانوييناضطرارمنالرغموعلى

فيزعيمهممقركان)ذ.هناكالبقاءاستطاعواأنهمالا،الرومانيةا!مبراطوريةفي

العاصمةمعمقارنةمهمةغيرصغيرةمدينةبعيدأمدمنذامستالتي،بابل

جدأ،بالغنوصيةمتاثرونوهم،المندائيونوحتى.(المدائن-)طيسفونالجديدة

فيهازالواوما،العراقمنالجنوبيةالنواحيتلكفييعيشونالوقتذلكفيكانوا

.م!س!الهيالفنوصية:هاينسهالم.؟399-396صص.8مج،المسيحي،لفكرتات.جرجسحنا.الخضري-،

5ء.صص.(م2مم3)!طنيا:.الجملمنشورلت.مط،صالحسالمة.د:مراجمةالبا!ق.رفد:قرجمة

الس!كونيالمجمع.انطونوعرله!.ميشالابرص.بعدهاةوما82صالننوصية.الحركة.بولسلهخوريالفنالي.-2

هـ.573-ص.لأول
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http://www.al-maktabeh.com



الاسلامي،العربيالفكرلالاسكنمريةمدرسة+اثراثلث.+الفصل

تحديدأالعراقفيالغنوصيةبالتعاليمالإسلاميحتكأنإذنعجبولا،اليومحتى

عليها)"(.يطلعوأن

أنيدفعهاماالنهرينبينمامنطقةفيوفرقهاالغنوصيةللدياناتكانما

بوجودالقائلةوهيفيهامستترةأوطاهرةالثنائيةاناذ؟خيرأالإسلاممنتامل

المشكلالأعلىالإلهبانتشارالقائلالمذهبأو)الخالق(،الفاطروالإلهالأولالاله

بهاتتسمكم3ءهلأ*(حكدمأ3)والأقانيم(ى****اةه*5)الفيوضاتمنكثيرةلإعداد

منالإسلامفيمالأهمالأوحدالنقيضتماماتشكلكانتالغنوصية،مدارسجميع

.(8)"التوحيد"وهيألا،الوحيدةلعقيدتهوبل،عقيدة

)واحد=:بالعربيةيعني،بالوحدانية"الإقراريعنيوالذي،الفعل)سمأن

الدينمحورتشكلالتيالمطلقةاللهوحدانيةبوحدةالشهادةأياحد(،واحد

درجةالىبعد،فيمالمتاخرةالإسلاميةالفقهيةالمذاهببهاذهبتوالتي،الإسلامي

)فى(.خاصةذاتبوجودحتىولنعوتهاللهلصفاتتقزتعدلمالمواهبهذهأن

والفيوضات.الاقانيممنلرذاذمشكلالهلإنتشارمكانهناكيعدلموهكذا

ابادةتمتكما.الإسلاميةالإضطهاداتامامالغنوصيونسقطفترةوبعدولذلك

آسيا،أواسطالىاللجوءالىبذلكفاضطرتالحدود،خلفدحرهااوالمانوية

.(4)الصينغربطرفانقربخصوصأ

ولاهوتالكونيةالثنويةوالشيطانالرحمن:فراس.السواحبعدهاةوما59ص.حم!سلللإخرطوجه.لهرس.السواح-8

المسيحية.لهيالهرطقة..جويلتر.ة20صفى،(م2!هو:ق!ثس)له!ين،ء!عمط.لهعشرقية.لهبناتلهيالتاى

.276-27صهصالسصيحي،الدكرثارر!)واخرون(.س!يمكيرلس.بسترس:55-50صص

ا!رثؤكسي،لل!هوتالىالمدخل.حبيبجورج.بباويبع!ها؟وما59صللمسمح.ا!خرالوجه.س!رهل.السواح-2

.77-76صص

.ا!ولالمسكونيالمجمع،انطوانوعر*.ميشالايرص!؟6ص.م!س!الهيالغنوصية.هاينسهالم.-3

.85-73صص

.8مجالسصيص.الفكرثاءة.جرجسحنا.الخضري؟2،32،5-صص،والشيطانلهرحمن،هراس.السواح-4

.399-396صمى
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صعسال!ركمهلل!سيصمفكرييةهل!ضهلطضلات

مدينة)قليمفيالفراتشمالعلىالبيزنطيةالإسلاميةالحدودمناطقفيأو

لتركيةتابعةاليوموهيب)دبركي(،بالعربيةتسمىالتي)ح!لامملأ"ح"()تفركة(

الباوكوليةفرقةالميلاديالسابعالقرنفينشات(!ة7ة8)ةببالتركيةوتسمى

فيأتباعهاالرومانيةالإمبراطوريةحكومةرخلتالتي،الأرمينية)الثنانية(الثنوية

اوربا)"(.الى،جماعيوبشكل(م،970)سنة

العربيالفتحبعديبدألمالنهرينمابينمنطقةغنوصيياضطهادأن

حتىدمشقفياميةبنيخلفاءحكممدىعلىالاضطهاداتتكنلمأذ.مباشرة

يلاحقونالعراقفيالخلفاءهقلاءولاةكان.منظمةمايبدووعلى،(م750)سنة

.(8)طقفبالغنوصيةالقائلةالتعاليمذهصيالمسلمينالزنادقةاحيانأ

الخليفةوأسس،العراقفيحكمهممقرالعباسيوناتخذأنبعدلكن

كمقر،(م762)سنةفيبفدادالقديمةالمدينةمنبالقربالسلاممدينة)المنصور(

الغنوصيينالعربيسصكما.الزنادقةضدجسيمةاضطهاداتبدأتله،جديد

فيذروتهاهذهالاضطهاداتموجةوبلغت.منهمالمانويينوخصوصأالهراقطة

-775/ـه869-858)(المهديابن)المنصورعهدفي(م786-780)السنوات

خأ(م)96،-07،هـ/587-767عهد)الهادي(وفيالرشيد(،)هارونوالد(م785

.(3)قاسية)صابةالمانويةالعارمالاضطهادهذاوأصابا!بر.)هارون(

ثار!الاسكنمريةا.م.،لهورستر.؟276-27صهصالمسيص.الفكر"!ات)واخرون(.سليمكمرولس.بسترس-،

.8"5-8"4صاصه،وديل

وموقفالقديمالشرقيالدينيالفكرالنتاح:عبدعلي،المغربي؟7ص،الاسلاملهيالفنوصية.هاينسهالم.-2

.98-89صص.(م8996)القاهر8:.وهبةمكتبةمط.طشكلمين.

الثقافية،الشؤوندارمط..الاسلامية8العقيدمجاللهيلهتخريهيودورهاالشعوبيةعبيد:حميهحسنالعبالهي.-3

النهضةمكتبةمط.يلاسلام.فيالألحاد"!اتمن:الرحمنعبدبموي.ة،93-892صص.(م،993)بغدا.:

،لهـقالهة.دار.مط.الاسلاميطتصو&اليمدخلالولها.ايو.متفتازاني؟34-23صص.(م،945)،لقاهر8:.ةير!ملا

.27-26!امى.(م"979)ليقامر8:.3ط
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الاسلامي،لهعرييطفكرلالاسكند!ءمدرسة"اثرمثطك،،طفصل

تذكرالميلاديالتاسعالقرنحتىظلتالعربيةالمصادرانفيلاشك

عليهاوعوقبوابالزندقةاتهموامفكرونغالبأبينهماوكانكبير،مقامذاتشخصيات

وراءالكامنمروقهمنوععنالكشفالحالاتمعظمفييتعذرولكن،بالقتلاحيانأ

فيالمانويةالفرقةزعماءاسماءذكراستمرحالكلوعلى.المزعومةزندقتهم

-،98))المأمون(الرشيد(،)هارهمنابناءعهدفيحتىالعربيةالمصادر

بالتراجعفثالمانويينأعداداخذتالأخيرةالعقودوفي.(م842-833/ـه2،8

فأنهم(م932-908/ـه295-230))المقتدر(ايامفيانجلواماوآخر،السريع

.(")أنفسهمعلىخوفأبخراسانلحقوا

لاأخرىمقاومةهناككانت،علنيبشكلللزندقةالإسلاممقاومةجانبوالى

نفسهاحمايةالغنوصيةالهرقطةمحاولةمقاومةيعنيهذا،الاولىعنحذةتقل

وتفسيرهالحقيقيالقرآنيالوحيخلاصةبتأويلبقيامهاوذلكإسلاميبثوب

القديمة،العصورمنالمتأخرةالفترةفيالغنوصية،فاستطاعتغنوصيأ.تفسيرأ

والإيراني،والمسيحيواليهوديوالوثنيالدينيالتراثالىتنفذأنالعالميبوعيها

.(!)المحاولاتهذهمثلمنلتسلمالإسلاميةالرسالةكانتوماةمنهتغيروان

هذهلمواجهةبعد،بهخاصةكاملةفقهيةنظرية،الإسلاملدىيكنلماذ

ومع،الميلاديالثاهن-الهجريالثانيالقرنففيةعنهالغريبةالخارجيةالتأنيرات

وببدء.العراقفيينتشرالغنوصيالإسلامبدأالمتزايد،الجددالمؤمنيناقبال

وخاصةالمتشددالفقهتكور،الإسلامعنغريبةاعتبرتالتيالتعاليممقاومة

الغنوصيينقعاليمالمتشددهالشيعةهذهوسمتحيث،المتشددةالإماميةالشيعة

.،77صوالمنسو*.اسخط&لهيمقلو+ثمارلهثطلبي.حدماةوما337صي!فهرست.!نميم.)بن-،

ة27-26صمىالاسلاميسصودلهىممخلطولها.ايو،لتفتازفي.،55-5صهلهمسهح!ة.لهيسرطقة..حورعلثر.-2

المكش.مطيههو!هطبسي،لعصرلهي!سلاميةسحيل!كلو!سياسي*جتماعيواثرهاطشعومةزلهمة:قمهـر8.

.،58-،5صه889،م(.ص:)بتم!لأمي.
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الاسلاميوالفكرالمسيصالنكربينالحضاريةالمطت

موجودةكطائفةلعنتهموأخيرأهراقطة"كهجانبأووضعتهمب)الغلؤ(صفوفهافي

.("هامشيأ)وجودأ

،الميلاديالسابعالقرننهايةعندالإسلامبثوبالغنوصيةالتعاليمظهرتلقد

)طسيفونالقديمةالعاصمةفي،الميلاديالثامن-الهجريالثانيالقرنفياقوىوبشكل

والحلقاتالفرصق،هذهمعظموكانالعربيةالكوفةفيوجيزةفترةبعدوكذلك(المدائن-

المؤرخينمن،وحسباعدائهامخطوطاتمنعادةعليهنتعرفالصغيرةوالمجموعات

قلةانالا.اخرىمجموعاتفيذابتأوفترةبعداختفت،والنحلللملل()الشيعةالأماميين

يومناالىالاسلاميللعالممتاخمةمناطقفيغالبأبالبقاءتستمرأناستطاعتمنهمقليلة

الغنوصية)8(.منالوحيدةالباقيةالبقيةالمندائيينمعيشكلونهؤلاءأن؟هذا

3كلهـ:الاسلافى!التصو!:الثانيالمحور-

:"التصوفعنتاريخيش،"نظرة-

عنالصادرالزهدعبرتطوربل،مقدماتبلافجاةالتصوفيظهرلم

النساكعندالشانهوكما،ومغالاةوتطورسرففيهالزهدالىوالسنةالكتا!

فهايةمعتحددالتصوفالىالزهدتحولشهدتالتيوالفترةوالبكاوون.والقراء

.للهجرةالثانيةالمائة

مصمحمد:تحقيق.منهمالناجيةالفرقةوبيانالفرقبينالفرق:(ـه429)ت:طاهربنالقاهرعبدالبفدادي.-،

هـ/505)تمحمدحامدطنزالي،ابوبعدهاةوماهـ42صد.ت(،)بمروت:.المعرفةدارمط.الحميد.عبدالدين

د.ت(.)الكوركت:الثقاهية.الكتبدارمؤسسة.مط.بدويطرحمنعبدوتقميم:تحقيق.الباطنيةفضانح:(م،،،8

ها.يعدوما"ه!ه

رشدي:.ع!يانة822ص،،ج،يفس!فلاطفكر8نشا.ساميعلمثر.؟472!267.78ص.الفهرستلهنديم.ابن-2

بلا)سلام.مصطفى.الشكعةبعدها؟وما85ص.(م،976)بفداد:طسلام،دار.مطومندافيين،حرانيينال!طبنيون

.25،-25صهصمنس.
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الاسلامي.،لعربيالفكرليالاسكند!يةمدرسة+اثر.الثالث،،لغصل

بصفتهالإسلاميللتصوفالذهبيالعصرهوالهجريالثانيالقرنكانلقد

الاتية:الحقائقوتثبت4للمعرفةمذهبآ

تدريجيتطورعبربل،مفاجئةقفزةيكنلمالتصوفوتطورظهورإن-،

.متعددةعواملفيهتداخلتطويل

ثقافةكلوإنما،معينةلثقافةأومعينلجنسميزةيكنلمالتصوفان-2

تلانمها.التيالصورةالتصوفمنتقدمكبرىروحية

شكلعلىامرهبادئفيظهرللمتصوفةالمعرفيالمذهب)ن-3

معالمتناقضةوبالعلاقةالتصوفنموانغير،متناثرةاقوال

وحجبهاأدلتهاالصوفيةللمعرفجعلالأخرىالمعرفيةالاتجاهات

والشرعية.النظرية

قد،الإسلاميةللحضارةالمختلفةالعصورصاحبالذيالتصوفأنلاشك

مناسكفيوتجلىانحطاطها،عصرفيوأفكارهوأساليبهقوانينهإنتظمت

وايضأ.البعضبعضهاعنالمتمايزةالمسيراتمنطيفأتحمل،خاصةوسلوكيات

يكنلموهو،الفقهيوالتفكيرالفلسفيالتفكيرأيأخريتين،مسيرتينعنتمتاز

زمنفي-العامبالمعنى-الزهادوجودرغم،الإسلامصدرعصرفيموجود

مننشأقدالزهدأنيظهروهناايضأ.(وسلموآلهعليهالله)صقىمحمدالرسول

فيالتصوفطهورفياثرتقدكانت،الاسلامعنخاصةقراءةخلال

الإسلامي.العالم

قد،الإسلاميةالحضارةتاريخفيبهااتضحالتيبالصورةالتصوف،ولكن

أعموهي،الأجنبيةبالنحل-وأقسامهاالمعرفةفروعجميعمثلكبيربشكلتاثر

ازدادتالتصوفثمالزهدتطورمجالوفي.والمسيحيةواليونايةالهنديةمن

والفرق.السياسيةوالنزعاتالاجتماعيةالأحداث
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الاسلأميوالفكرالهسيحيالفكربين،لحضاريةالضلأت

الزهدفكرةعلىويقوم،ناحيةمنميتافيزيقيأبحثأالتصوفآخر،وبتعبير

.(،)أخرىناحيةمن

الفلسف!ه:التصو!ري!مصاد-

واللاهو!والبوذيةالفارسيةوالفلسفةالهنديةوالديانات،الإغريقيةالفلسفةاثرت

اليونانيةالفلسفةمفهومالتصوفالىتسربفقد،واذواقهمالصوفيةمشاربفيالمسيحي

الوجودانترىوانما،خلقهوبينتعالىاللهبينتفرقلاوالتيالوجود،بوحدةيقولالذي

.(8)موجوداتهعينتعالىهويعبروا:أنيحبونكماأو،اللههوكله

التناسخفيوالهندوكيةالهنديةالفلسفةمفهومالتصرفإلىتسربوقد

مننظرهمفيوالغاية،متعددةمراتالحياةالىالواحدةالنفسبمجيءالقائل

الفلسفةفياليهاتسربكما،تتهذبحتىللنفسمتعددةفرصتتاحأنالتناسخ

تتخلصالشعورفقدانحالعندهمهيالتي)النرفانا(وهيالفناءمفهومالهندية

.(د)بالأجساماتصالهالهايسببهالذيبالألمالإحساسمناثنائهفيالنفس

ابن؟.45!صفىص.اللمع.الطوسي.65-60صص.،حالقشمررية.الرسانل،لقشيري.ينظر:اكلر،!ل-،

،الجنديبعدها؟وما8ساهالمسافل.لتهنيبالساموشفاء.خلدونانجا؟"70-86!هصا.ابليسلهكلبيس.الجوزي

منالالهيالجانيمحمد.،البهي؟35-26صص،(م،977:م.د)!الاعتصامدار.مط،الاسلامى!عالمؤامر6انور:

غني،؟35-33صص.الاسلاميالتصوفالىمدخلالولها.ابو،التفتازاني(،88-،و!صص،الاسلاميالتفكير

ص.(م،970)القاهر8:المصرلة.النهضةمكتبةمط..فشلةصالهقثرجمة:.الاسلامفيفوم!تلاثار!:قاسم

التصود"!ات:الرحعنعبد.بدوي؟53-52صص.،ج.الغلسفيالفكر6نشا.ساميي!عالنشار.؟،45-،4صه

.35-33صص.(م،987:)الكويت.2ط،المطبوعاتوكالةمط.،اللافيالقرننهايةحتىالبدايةمنالاسلامي

ت)الاد!سسمحمدفيالحسينبنالمهديبناحمدالعباسابو.عجيبةابن؟72صالانوار.6مشكاالفزالي.-2

)دمشق:.الاعتدالمط.المكلمساني.دمحم.:حعحصثالت!موف:حقانقاليالتشو!معراج:(م،809/ـه،224

حسنالرحمنعبد:تحقيق.الأصليةالمباحثشرحكللألهيةالفتوحاتاحمد:،عجيبةابن39ص553،هـ(.

الشاذلية.المأثركلةي!علاسناخر:محم!بناحمدعياد.ابن؟322صد.ت(.)القاهر8:الغكر.عالممط.محمود!

عبد.لنبلسي؟9ص.الحقالوجؤالخني.مبد،النابلسية،3ص6،4،هـ(.)الخاهر6:.2طالظهر8.مكتبة.مط

.53-46!مص،الاسلامعلىطمؤامر8انور.لهبني.،72ص.8جنق.الحظلهيوين.النني

ص.8ج.الكبرىالطبقات.الشعرانية235ص.6ج.الاعلامافركلي.،43،ص.4ح.الم!نع!وم)حطءالنزالي.-3

.53-46صصس!ملا!،علىسؤلمر8افور.لهعنمي1837-8فى6مى
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الاسلامي.العربيالفكرل12سكندريةممرسة+اثرطفلث."الفصل

الإسلام!":التصو!فىالمحدثسالأفلاطونيشاثر!ي،

الوجودةوحدةفكرةظهورفيالإسلاميالتصوففيالأفلوطينيالأثريتمثل

التيالأفكارمنوغيرها،المعرفةونظريةوالشهود،والكشف،والإشراقوالفيض

الصوفية.متفلسفةلدىظهرت

التيالاسكندري()أفلوطينفلسفةأنفيشكمنوليس5:()التفتازانييذكر

العالموعن،النفسعنالغيبةحالفيبالمشاهدةمدركةالمعرفةأنتعتبر

متفلسفيكلاممننجدهفيماالإسلاميالتصوففياثرهالهاكان،المحسوس

وترتب،الفيضفيالاسكندري()أفلوطينلنظريةكانوكذلك،المعرفةعنالصوفية

،الوحدةأصحابمنالمتفلسفينالصوفيةعلىاثره،الاولاوالواحدعنالموجودات

بنالحقوعبد،الفارضوابن،عربيبنالدينومحي،المقتولكالسهروردي

.(")،مهوحفنحاومن،الجيليالكريموعبد،سبعين

الفلسفةوطهور)أفلاطون(،آراءذيوعوالعرفانالتصوففيأثروقد

التصوفاحرزأخرىوبعبارةشيء،ايمنأكثرالمسلمينبينالحديثةالأفلاطونية

الوجود""وحدةوموضوعوعمليأنظريأاساسأعمليأ:زهدأالحينذلكإلىكانالذي

لاناخر،شيءايمناكثرالصوفيةأنظارجذب،الحديثةالافلاطونيةالفلسفةفي

موجودولكل،تعالىالحقلقدرةمراةكلهالعالميرونالعقيدةبهذهيؤمنونالذين

.(8)اهيفاللهذاتتتجلىمرآةبمثابة

عبد.الحنبلي.،75ص.4ج.الاعلام.الزركلي؟35-33مىمى!الاسلامي&وم!تلاالىمدخللهولها.ابوالتفتازك.-،

طمناوي.؟29صه،4ج.(ت.د)بووت:.التجاريالمكتب.مطذهي.مناخبارفياكهبشنراتالعماد:ابنالحي

مط..ربيعحسنمحمؤ:تصحمحال!مو!ية،السالةثراجمفيالمرلهةلهكواكب:(م،30628،هـ/،)تهمنوفعبد

.852.486صصالسمتطا*.القلو*روضحسن،،رضوانبن؟،07ص.2ج،هـ(.فى57)مصر:الأنوار!

مجمعديوان:عثمانمحمد،الميرغني72صالانوار8مشكالهفزالي..9ص.الحقالوجؤ.الننيعبد،النابلسي-2

ابن؟39صالتشود.معراجاحمد..عجيبةنبأ.825ص553،هـ(.)التاهر8:.الحلبيالبابيمصطفىمط.الفراني.

.،43صالاس!م،فيالتصوفثاى.قاسمغني.ة،93صالعليةالمفاخرمحمد.بناحمدعياد.
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يلاسلاميوالفكرل!سيصطنكربينالحضاريةالضلات

المحدثةالأفلاطونيةالأفكارمنالكثيربتصويرالمتصوفةوعنيهذا

ا!أحاديثمنالكثيرصدرالصوفيةدوائرفعن،اسلاميةصورةفيوالغنوصية

.(")التصوفوهو،الدينيالاتجاههذاقواعدتبريربهاقصدالتي،الموضوعة

الاسلام!كه:التصو!فىالفارسى!الأتر-

وسيطربالغنوص،تاثرقدالمسلمينعندالفلسفيالتصوفأنفيهلاشكمما

و"بن.(سبعينو"بنو)السهروردي(،!)الحلاج(،،الصوفيةفلاسفةعلىالغنوص

وغيرهم.،(عربي

)علي(أخذمنفمنهمبه،مذهبهموصبغوا،كفكرةبالغنوصآمنوافقد

التاملالىتستندالتيالساميةالإنسانيةللحياةأعلىمثلآوأولاده(السلام)عليه

حياته.علىحفاظاقرانيةبآياتمذهبهيغلفأنحاولمنومنهم،الذاتيالباطني

شاملةعامةنظرةفيالوجودكنهالىالتوصلحاولمنومنهم،مذهبهاعلن)ذا

مابينيلغيأنأوالمخلهمق،صورةالخالقفييجدأنحاولمنومنهم،فلسفية

الوجوداصلفييجدأنأووانية،تمايزمنالإنسانيةوالطبيعةالإلهيةالطبيعة

.(8)رشلاعنصرهنيتخلصوكيفوالشر،للخيرمختلفينعنصرين

هـ826)احمدبنخليفةبنالكريمعبدبنابراهيمبنالكريمعبد.العيلي؟،24ص.،ح.الكبرىالطبقات.الشعراني-،

ابن؟870،87-صص704،هـ(.:)القاهرةاسنار.لارمط.الغندمي.نجاح:تحقيق.الالهيةاسناظر:(م8422/

الشعب.دا؟مط..الاسلامكلالروحيةالثور6التصوىي!علأ:ابو،عفيفي؟3،9ص،الهممايقاظأحمد..عجيبة

الجامعية.الععرفةدارمط.ومنمها.وتجربةطريقةيلتصوفكطل:محمدجعفر.ث96صد.ت(.)بمررت:

بعدها.وما9ص.(م،980)الاسكندرية:

حكمتبنيادمط..العالمحدوثمحدوث:لهيرسالة:موسويانوحس!ىمحمد.لابراهيمني!لاصمرالشمروا!ي.-2

؟35-33صلاسلامي.صالتصوفاليلخدم،افوهلهـ8،!م!،؟،لتنتازانيمابومىص،(م،999:م.د)اسلاص،

.،حي!فلسفي،الفكر8نشا.ساميعليمنشار.135-32صص.ةه!وصلايصطلاحاتمذا!.عبدينشاني.

.2"2-28"صص
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الاسلامي"العربيالفكرلالاسكندريةمدرسةاثر8!الث+"الفصل

محمدالرسولفأصبح،عقائدهمفيوالمادةاللهبينالغنوصيةالثنائيةفكرةدخلت

اللوغسثم)النفس(النوسخرجالعقلهذاومن،الأولالعقل(وسلموالهعليهالله)صلى

الإيوناتتسمى،الروحيةالكائناتمنعددثم،(الكامل)الإنسانالأنثروبوسثم)الكلمة(

نأيستطيعالإنسانلكن،العالمفيالشروراصل،المادةالىتصلحتىتنازليتدرجفي

.(")العرفانومنهجالغنوصبواسطةالأولالعقلالىثانيةيصل

المسلمير*:والصوفيشالمسيحيينالرهبانيين"طصلس-

يحكيبماالرهبانيةبالمصادرالإسلاميالتصوفصلةالباحثينبعضيؤكد

كثيرةشبهأوجهمنيوجدوماوالزهاد،بالصوفيةالمسيحيينالرمبانصلاتمن

."*)والسلوكالعبادةمظاهرفيوالرهبانالصوفيةحياةبين

أصحابمنبشخص"إجتمعتقال:أنه،(التستريعن)سهل)الشعراني(ونقل

جبةعليهفرايت،السلامعلىفردعليهفسلمتعاد،قومديارفي(السلام)عليه)المسيح(

.(9)،كلذمنفتعجبت)المسيح(أياممنعليأنهالي:فقالطرواة،فيهاصوف،من

أبرى،رثر:تحقيق.التصوفاهللمذهبالتعرد:(م995هـ/380)تالبخارياسحاقبنمحمدبكرابوالكلاباذى-،

؟856س-.الصوفيةاصطلاحات،الرزاقعبد.القاشانية،06ص4،هـ(.،5)القاهر؟:.2ط،الخانجيمكتبةمط.

المريدومهماتطررشكلواصولواوصافهموأنواعهمالاولياءكلالاصولجامع:مصطفىبناحمدالكشمخاني.

.(م،9،5)مصر:،الجماليةمط..ومقاماتهمفو!تلاوانواحواصطلاحاتهماليمولهيةوكلماتالشعقوثروط

العامةطهينةمط.المحبو*.الملكبذكرالقلو*حياةعل:بنلهحصنينمحمدممينعماد.الاموية254ص

الحلبي.مؤسسصةمط..الاولياهجمهر8محمود:.الشوفية273ص.2ح..ت(.)يلاسكند!لة:.يلاسكنمرمةلمكتبة

.282-2،،صص.8ح.الفلسفيالفكر8نشا.ساميعليالثر.؟305ص،8ج،هـ(8387)الخاهر8:

لهتراثطدمط..القدسحضراتمنالافسنفخاتيلرحمن:عبدلهجامي.ة69ص.8ج.الكبرىلهطبظت.الشعراني-2

لأوللأء.تذكر8:الدينفورالعطار.؟825ص.2حلإولياء.جمهر8محمود..المنوفي؟4،ص.(ت..)مصر:طعركل.

بنمحمدالرحعنعيبو،ص!سلاومابعدها؟53ص.(م2مه8:م.د).فو!هلووالنشرللطباعةممكتبيلهارمط.

.3ط،الخانجيمكتبة.مط.شرمهةالديننور:تحقيقالصولههة.طهـظت:(م،02،/!ص،2)تمحمدفيالحسيى

تاء،الرحمنعبد.بدوية،03-93صص.الاسلاملهي&و!تلاثا!،قاسم.فني؟،2ص.(ـه8406)القاهر8:

.35ص،مسلام.فيفوم!تلا

.807ص.8ح*ولياء.الاصفهاني.-3

-079-
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!هملاميوالفكرل!سيصالدكراينلهض!*المم!

المسيحيةوالمصطلحاتالتراكيبمنالصوفيةكتبثنايافييوجدمافأنه،وعليه

انماوالأفكار،العباراتفيتشابهمنيوجدوماوغيرها،...والناسوتكاللاهوت،الأصل

الجانبين.كلابينوالتأثرالتأثيرهنالنابعالفكريالتواصلذلكالىيعود

عيسى"أنالإلهيالحبفيلمذهبهمتأييدآكتبهمفيالصوفيةمايرويهذلكومن

الذيما:فقالالوانهم،وتغيرتابدانهم،نحلتقدالناسمنبثلاثةمز-السلامعليه-

يؤمنأناللهعلىوحقأ،خفتممخلوقأقال:،النيرانمنالخوفقالوا:أرى؟مابلغكم

الىالشعققالوا:أرىمابلغكمالذيما:فقال،أخرىثلاثةإلىجاوزهمثمقال:،الخائف

ثلاثةالىجاوزهمثم،رجوتهمايعطيكمأناللهعلىوحقأ،اشتقتممخلوقآ:فقال،الجنان

النور،منالمرآةوجوههمعلىكان،ألوانتغيروأشد،أبداننحولاشدهمف!ذا،اخرى

.(")،المقربونأنتم،المقربونأنتمقال:،اللهإلىالحبقالوا:؟أرىمابلغكملذيما:فقال

"مالها:قيللما(العدوية)رابحةعنيروىماالصوفيةعندهذاويشبه

كالأجيرفأكون،لجنتهطمعأولا،نارهمنخوفآعبدتهما:قالتآايمانكحقيقة

.(8)،اليهوشوقأحبأعبدتهالسوء،

الصوفيق!:مدارساهم"-

وأصاحبها:الزهدمدرسة-،

العدوية()رابعةأفرادهاومنوالبكائيين،والعبادوالزهادالنساكمن

.(9)(الثوريو)سفيان(أدهمبنبراهيم)و

صهـ7..،ح.لهكبرىالطبقات.الشعراني-،

إلكواد*.المناوي128!-285صص.2ج،لاعيان.و!ملأت.خلكان)ين؟299ص.،جالقشم!ية.طرساكلالقشصي.-2

."59ص."ح.الد!ة

!طاملأمعليم:عهدمحمو!،298ص.4حالصفو8،صفةطبوزى!ن1،86ص.،هج.والنهاية!ايهكثير.ابن-3

.28-،هصصد.ت(.)القاهر8:.3طلهمعلر!.دلرمط.طثهـرىسفلأنمتصوى

-"ه!-
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لاسلاهههمعربيهمكرل!كنصرءمددصهطرلهثلأد+"هفصل

والمعر!ة:الكشفهدرسة-2

تحصيلىفيلايكفيوحدهالعقليالهنطقأناعتباراتعلىتقوموهي

تنكشفحتىالنفسيةبالرياضةالمرءيتطور)ذ،الموجوداتحقاثقطدراكالمعرفة

هراةفهمققتراءىنفسهفيمنطقيةالحقائقلهوتبدو،الجهلغشاوةبصيرتهعن

.(")الفزالي(حاهد)ابوالإمامالمدرسةهذهوزعيم،القلب

الوجود:8وحدمدرسة-3

المتأخرينأتباعهاومن،(عربيبنالدين)محيالمدرسةهذهزعيم

كلعلىوهوشيءكلفياللهأنعلىتقوموهي،(الأفغانيالدين)جمال

،والإجلالالتقديسويستحقالاهذاعلىالكونفيشيءمنوليسشيء،

ونحن،الله!)الوجودمافيأنهالمحققينعنثبت"وقد:(عربي"بنيقول

الحق،الابالوجودالوجودهنظهرفمابه،وجودناف!نماهوجودينكناوأن

يكونأنيصحلالأنهمثل،لههوشيءثمفليسواحدوهوالحقفالوجود

.(")"متماثلاناومختلفانوجودانثم

مصطمىمط..الكلامهلملهيمتتديسلساس:(م923هـ/388)تزكرطبنيحيىبنمحمدبكرلبو.الرازي-،

تاق!لعتمناشحول:(م88،،هـ/5)تفىهمحمهحامداموطفزالي.(،72ص.(م8935:رصم)لهحلبي.البابي

حامدايو.الغزالي؟8.62صمى.(م8998)بورت:المعاصر،شكردلرمط.هقو.حسنمحمد:تحقيقلو!!ال

لهمدنشركةم!ر.حا!خ!.زهيربنحمزةتحغيق:ا!صول،علممنطعستصنى:(م888،هـ/505)تمحمد

القرطهيسعييناحمدبنعليمحمدو!السي.الأحزمابنبعمط؟وما55ص.8عد.ت(،:م.د)ل!طباعه.لهشور8

اير:الجد*هلآلهاقدهرمط.شاكر.احمدمحقيول:الأحكا!رلصوللهي7حكام:(م8ه!0/3فى.6)ىسظمري

سوللهيممو،لهقات!3،م(:/079ه)تمحمهـسخصبنموسىينابراهيمطشلطكل.؟52ص.،حد.ت(.

.،حد.ت(.*.د)عخاتامنلارمط.!د.لبومدعبينبكركقد+:سمعاتحسنشهور:تحقيقلهشريعة.

مرحعقمبقحتين:ممواقق.كط*:(م83فى5هـ/756)تل!مدمننم!رهلمهدسينععدمص.407ص

.4صه."ح.(م"9!7)سر!:.!عملهد.!معميى8.

،988!79صصالرلأني.مفثح.مغنيمهدمطاب!صي،،4فىص.28لهدكى،لهف!وحلتصي.لاسن-2

احها.طفزس.(،،7ص*لهية.اسنالخرمكرميعهمد.يل!بلا،،94ص.8عالكهرىلهطفىلهضعرلني.

.43"ص.،حسشعلوم

-،وو-
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الاسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضا!يةتال!يلا

:والحلولالاتحادمدرسة-4

الهنديبالتصوفالتأثرالمدرسةهذهفيويظهر)الحلاج(،وزعيمها

هواتحدقدوأنهفيه،حلقداللهبأنعندهاالصوفييتصورحيث،والمسيحي

الشحطاتمنذلكالىوما(اللهالاالجبةفي)ماوالحئ()أناأقوالهمفمن،بالله

.(1)يزعمونماعلىالشهودبخمرةالسكرلحظاتفيألسنتهمعلىتنطلقالتي

الغنوص!كه:"الفيلسوفهك!يرع"ابن-

وقدبيئتهاهلمنشاكلتهعلىومن)فيلون(وهـ)افلوطين((عربي)ابن

الدين:عنوالأخلاقيةالنظريةفلسفتهبعدت

ذهببما،والعقابالثوابمناطهيالتي،الاخلاقيةللمسؤوليةعندهمعنىفلا-،

صورأكلهالعالماعتبارمنالقولهذايستلزمهوماالوجود،بوحدةالقولمناليه

لهمظهرآاتخذنيالذيدام"ما:يقولانهالموجود،وحدههوالذيللهومظاهر

.(8)،المسؤولأناأكونأنيستقيمفكيفبيفعلأنهيظنماحقيقةفعلالذيفهو

يتصلفيماالحدهذاالىمذهبهيصلأنيتهيبلا(عربي"بنأنيظهر-2

ن)لهيباح،الحقالمحبةدرجةالىيصلالذيانيرىاتبالأخلاق

.(ىف)اهظفحطويلأزمنألازمانبعداللهأنزلماحدوديتجاوز

اعلأمسير،الذهبي؟26صه.2ج.الاعلام.الزركلي؟،35-،2،8.34صص.8جبفداد.تاتالبفداى.الخطيب-،

ودارءفانابندارمط.الصولهي.الفكرلهيالاشظصتقديساحمد:محمدلوح.3،41346-صص.،4جالنبلاء.

.4ـه8ص."حد.ت(.:)جصرت.التيماين

ص،،جال!موفي.الفكرفيالاشخاصتقديساحمد.محمدلوح.؟،79،03-77صص،لحكم،مصوص.عربيابن-2

لرضاالسيداسماعيلمحمد:ترجمةفىلتصوى.وتاءالاسلاملهيالصوفية:اجطدماري،نا.شميل؟53،-530ص

.308-297صص.(م2مو6لالمانيا:لهبعل.طرمط.قطب.حامد

!297،28-صص،الربانيالفتحالخني.عبدالنالجسي.؟،96صلهولي.الشطححكم.الفنيعبد.النابلسي-3

.37ساطقموسية.طشحييمستنانعي.

--!كاه
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الاسلامي.سربيطفكرليالاسكند!يةممرسةاثر5لهثالث.+الف!مل

وأحكاموضوابطهالإسلاماصالةجاوز(عربي"بنفانالإمرينوبهذين

العامة.نصيبمنالشرعظاهربجعله:دعوتهجوانباخطرأعلنحيث،شرعه

اسلوبيصطنعهذافيوهو.وحدهمبهمخاصآباطنأالتصوفلأهلوبجعله

القولالىجميعأبهمأدىالذيالمنهجوهذا.الباطنيةاصطنعتهالذيالتاويل

الوجود)"(.بوحدة

يعطلم"اللهبأنصرحوقد،العدمفيالثابتةالاعيان(عربي))بنيجعل

وجودهلظهوراليهممفتقروهولامنه،منهمفهوللعبادماجميعوأنشيئأ،أحدأ

نافالرب،وجودهفيظهرتقدأعيانهملكون،اليهمفتقرونوهم،أعيانهمفي

فهو،والباطنوالظاهروالآخرالأولفهو،الربفهوبطنانوالعبدالعبدفهوظهر

عنهيبطنوماثم،غيرهيراهمنثموماطهوره،حالنيمابطنوعينماظهرعين

لهيكونالذيهولنفسهالعلي5:ويقول."8)،هنعبطنلنفسهظاهرفهوسواه

كلنتسواء،العمديةوالنسبالوجوديةالأمورجميعبهيستغرقالذيالكمال

الالأحدذلكوليسوشرعأ،وعقلأعرفأمذمومةأووشرعأ،وعقلأعرفأمحمودة

.(!)"خاصةتعالىاللهلمسمى

ي!ع:تحقيق.الرجالنقدهيالاعتدالميزان:(م،347هـ/748)تعلمانبناحمدبنمحمدالدين!ثسعى،الذهبي-،

قالهوماوحياتهعربي!نعقيمةال!ين:تقي!الفاسي؟660ص.3جد.ت(.)بيروت:.المعرفةطر.مط.البجاوي

4،هـ(.،ه:م.د)طبوزي.ابنمط.لهحعيد.عب!حسنعلي:عليهوعلقن!مهضبطميه.ءام!علاوالمؤرخون

:م.د)!2ط..طم.دوالماتدعين.الملحدينعلىوالردالسملمينعخيمة:ابراهيمبنصالح.البليهية32-3،صص

.55-46صص.الاسلامعلىالمؤامر8انور،،الجنىة488ص984،هـ(.

4538ص.،حالصولهي.الفكلرلهييلاشخاصتقديساحمدهمحمد،لوح؟،74مى.لهطيةطمظخرعياىاينالشاهعي.-2

.3"ه.297صص.لاسلامفيالصوفيةابد.ماري،ناشم!

محمد:تحقيق،لرسامك!جامع:(م،327هـ/728)تالحرانيثيميةبنمي!حلاعبدبناحعدالعهالسابوك!مط.ابن-3

!ن(72صيلانولر.8مشكامفزلهي.،،65-،84صص.8ح.(م،!84)!م:.2طممشي.لهلرمط.صمر!ضر

.39صستشو!معرا!عب.

--!كاه
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الاسلاميوالنكرالهسمحيالفكربينالحضا!ةال!ملات

عري!كه(:)ابنعندالوجودوحدة*عقيدة+

لمحيث،الإسلاميالتصوففيالوجودوحدةلمذهبواضعأول(عربي)ابنيعتبر

منالرغمعلىالمؤسسفهو.قبلهالكاملةصورتهفيالإسلامفيوجودالمذهبلهذايكن

.(")،اهنيعوهوالأشياءخلقمن،سبحانباختصار:هذامذهبهعنمعبرأويقولسنه،صغر

معنىأنهمااعتبارعلىوالناسوتاللاهوتفي)الحلاج(فكرة(عربي"بنأخذوقد

باعتبار)الحلاج(،عندهماكماابدأ،قتحدانلامنفصلتينلطبيعتينلا،واحدةلحقيقة

،والناسوتاللاهوت،القضيتانوهاتانلاهوتأ،وحقيقتهاباطنهاوباعتبار.ناسوتأ،ظاهرها

.(8)وحدهالإنسانفيلاالموجوداتمنكلفيمتحققتانالمعنىبهذا

الله،وجودعينهوالممكناتووجود،واحدةالوجوديةالحقيقةأنويرى

الأشياءبتعددفيحكمللأشياء،الذاتيةالوحدةادراكعنيعجزالقاصروالعقل

متكثرةلانهاجوهرهافيواحدةالوجوديةفالحقيقية،والممكناتالذاتبينويفيق

اليهانظرت)ذا،والإضافاتوالنسبالاعتباراتالافيهاتعددلاوصفاتها،بأسماثها

ياواسمائها،صفاتهاحيثمناليهانظرتواذا)الحئ(،هيقلتذاتهاحيثمن

الحقفهي،العالماو()الخلقهيقلت،الممكناتاعيانفيطهورهاحيثمن

وغير،والباطنوالظاهروالأخر،والأول،والحادثوالقديموالكثيروالواحد،والخلق

تردادها)9(.من(عربي))بنيكثرالتيالمتناقضاتمنذلك

المناغر،،لكر!معهد.لهبيلا824ص.،ح.الكبرىلهطبقات.الشعراني،604ص!2ح.المكيةطختوحات.!كلامن-،

مدخلالع!.لبو.عفيفية245ص.يم!سالاالتصودالىممخلالوفا.ابولهتفتازاني.ة87،-،7صهصدهية.7

.245مىا!م!لامي،التصو!الي

مط..القاشانيالرزاقعبدشرح:.الحكملهصوص:(م،240هـ/638ت)عليينمحمدالدينمص.عربيابن-2

الناب!سي.ة9مىلهحق.الوجؤ.الفنيعبدالناطسي.؟36-35صص.(ـه83!6)مصر؟.2ط،لحلبي.لهبابيةب!كم

مقدمةالعلا:ابو.عنفية333ص.الالهيةالفثوحات.احم!عج!بة.ابن؟72ص.،ءالحقانقديوانمفني.عب!

.36ص.(م،989)بغدك:.2ط.الديوانيمط..الحكمفصوص

)بن1824ص،حلهكهرىالطبقاتلهشعراني.ة72صالأنولر.مشكلةالفزالي.،36صلهحكم.فصوص.مربييهن-3

.25-24صص.صو!نلامتدمةالع!.ايومفهـمي.،39صالتشود.احمدمعراحمج!مة.

-كاه4-
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الاسلامي،العربيالفكرل7سكند!ةمدرسة*اثر.لهثالث+الفصل

لإنه،يقيدهأويحدهعقلولاتحصرهصورةلا-وجلعز-اللهانيعتقدوهو

...بحيماكلفيالحقيقةعلىالمحبوبيعبد،ماكلفيالحقيقةعلىالصعود

معبودكلراىمنالمكملوالعارف5:يقولفيه،يعبدللحقمجلىمعبودكلوفي

أوحيوانأوشجرأوبحجرالخاصأسمهمعالها،اسموهولذلك،للحقمجلى

.(")،كلمأوكوكبأو)نسان

عرب!كه(:)ابنعندالأديان"وحدة-

لمذهبهمترتبةنتيجةباعتبارهاالأديانبوحدةالقولإلى(عربي"بنيذهب

الاديانمصدرهيالمحمديةالحقيقةأن)ذ،المحمديةوالحقيقةالكاملالإنسانفي

تلك:عقيدتهعنمعبرأ(عربي"بنيقول.عندهوالشرائع

صورةكلقابلآقلبيصارلقد

لرهبانودير،لغزلانفمرعى

طائفوكعبة،لأوثانوبيت

)ء(قرآنومصحفتوارة،والواح

كذلك:ويقول

عقائدأالإلهفيالخلائقعقد

.(3)اعتقدوهماجميعاعتقدتوأنا

.!4)،الاصالةبحكمالامنهلامنككلهوأنلله،كله"الدين:ويقول

ممناظرالكرلهم.عبد.الجيلية874ص.العليةالمظخرعيا!.ابنالشالهعي.؟،95ص.الحكمف!موص.عربيابن-،

."87-،7هص!.لهيةلا

صلاح:وشرحهوضبطهلهلهدمالاشواق.ترجمانديوان:(م،240هـ/638)تعلبنمحمدالدينمص،عربيابن-2

.37ص.(م2مو5)بمروت:.الهلالومكتبةدار.مط.الهواريالدين

.5ص.الحكمفصوصمتممةيلعلا.بوعميني.؟8فى2ص.3ح.المكيةالنتوحات.عربيابن-3

.،03صطحكم.لهصوص.عربياين-4
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لاسلاصوالفكرل!سهصلهنكريينمةالحضاالمملات

والقدركه:9لقضاءفىالمتصوفس"عقيدة،

تجويزفيبهفاحتجواوالقدر،بالقضاءالإيمانقضيةفيالصوفيةأنحرف

فقدوقضاهاللهماقدرهكلأنوهو:باطلاساسعلىبناءأالمعاصيارتكاب

وماعليهقدرهاقداللهلأن،بمعصيتهالمعصيةصاحبعلىينكرفلاولذا،رضيه

.(")يحبهفهوقدره

أيمانلايكملالتيالإيماناركانمنركنوالقدربالقضاءالإيمانأنتناسوا

لحكممناقضينالمعصيةعلىبهالاحتجاجأجازواافهمكماكلها،بهاإلاالمسلم

.(8)المصائبفيبهماالاحتجاجيجوزلاأنهفيذلك،فيالإسلام

بناءيعتقدونفانهم،المعصيةفيوالقدربالقضاءللاحتجاجتجوزيهموفي

ومرضىمحبوبفيهماكلبل،الكونفيللهمكروهشييوجدلاأتذلكعلى

هو)نمايقعماولانمنكرأيوجدلالانهالمنكر،انكارينفونفأنهموعليهم...هل

)فى(.لهمرضىوهووقدرهاللهبقضاء

ماكللأن،عندهمشرولاخيرولامعصيةولاطاعةهناكليسفانه،وعليه

تحلاذ،خطرةنتائجمنذلكعلىيترتبمايخفىولا.اللهعندمحبوبيقع

ولمؤمنوباطلحقبينفيسقفلا،المجتمعاتوتنحلالمفاسدوتكثرالمحرمات

.وقدرهاللهقضاءعلىمجبورالكللأنسواء.فالكلوكافر،

دهرمط.لهتفسير.عحمنوالمرل!ةاورايةفنيبينلهقمصلهتح:(م،759/ـه،،73)تعليينمحمدمشوكاني.-،

ص!،حا!ولهاء.جمهر8.المنوفي؟4ص.8حطكهر!رلهطهقات.مض!عرفي6،12ص.2ح،(ـه،408:)يتمفكر.

."!كا8فى9!ا

صي*:(مهـ/م!39!)تمفلحينمحمدبنطلهعبدالمقدص.487!3صص.8حولهنها!لىمهم!ءك!س.اين-2

852ء62.ص!."!ق.(م"999ة)بمو.ةل!سرهلمؤسسة.!صطخط*وعرلارناونطشعييثحقيئ:لهثرعئ.

عبد:ي!تشوجمعلهنتاوىمجمى:(م،327هـ/728)تم!رانيم!حمعبدفياحسى!بسبوث!مهة.ابن-3

د.ت(.)مكة:طحرمين.!نطعامةلهرئلسةصر.محمسبخامرخ!عي!فومحمدقلسمبخامحمد!ف،لرحعن

طفطر6.ل!راجعة،لفكر8اطاظ:(م،767هـ/8882)تالأم!صمبينسدلهصنع!ني.،262-،07ص.8ح

.395377صمى.(م8999ة)وروحزم،ن!يمط.ح!اترن!حصهصمحمدلهحقمى

-كاه-هـ
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،لاسلامي.العربيالفكرلالاسكندريةمدرسة+اثرطثالث،+الفصل

:"وتوحيدهالالهفيالمتصوفش"عقيدة-

فضلأ،المسلمونعليهلمامخالفأموقفأالصحيحالتوحيدفيالصوفيةوقف

معلومغيرالتوحيدانيعتقدونأنهمحيثهوالجماعةالسنةأهلعندعليههوعما

،معلوموغيرمجهولفهوتصورهيمكنلاأتيعتقدونبلعنه،التعبيريمكنولا

.(")ملحدالتوحيدفيتكلممناناعتبرواقد

السنةأهلعندعليهماهوبخلافاقسامثلاثةالىالتوحيدقسمواوقد

وهي:والجماعة

:،الاولالقسم5-

الأحدهولهشريكلاوحدهاللهإلااللهلاأنشهادةفهوالاولالتوحيدأن

الجلي،الظاهرالتوحيدهوهذاأحد،كفوالهيكنولميولدولميلدلمالذيالصمد

الدماءحقنتوبهالذمةوجبتوبهالقبلةنصبتوعليه،الاعظمالشركنفيالذي

يقوموالموانللعامةالملةبهوصحتالكفردارمنالسلامداروانفصلتوالأموال

صححهاشهادةوالريبةوالحيرةالشبهةمنسلمواانبعدالاستدلالبحسن

.(8)القلبقبول

:،الثانيالقسم8-

الأسباباسقاطوهو،الخاصةتوحيدفهوبالحقائقالثانيالتوحيدوأما

فييشهدلاأنوهوبالشواهد،التعلقوعنالعقولمنازلاتعنوالصعودالظاهرة

.الحانخمرة-التوحيدرسالة:(،648/ـه،050)تالفنيعبد.النابلسي؟240ص.4ج.الديناحياءعلومالفزالي.-8

كالهةالىالاشراقحكمقوانينالمواهي:ابومحمد،الشازلية43ص.(م،999:م.د)والنشر.ل!طباعةقتيبةدارمط.

بعدها.وما8صه،.(ت.د)القاهر8:.ةم!هزألالكليهمكتبة.مطا!تئق.!جممعالي!وفية

مكتبةمط..الأمةلهيهالسيواثرهاالصولهيةعندالعقديةالانحرا!اتمظاهرمحمود:ا.سي!كلعبدابو.الرش-2

عليبنسعىيناللهعهدبنسعيدبنالدعبهبنمحمدالبغطلهي.ة230-229صمي.(ـه84،2:م.د)اسنيج.ولر

طرمط.عطا.أحمدالقالرعب!:تحقيقالشرت.بالحيالتعريدروضة:(م8374هـ/776)تنيالسلطاحمدبن

.22صه.الصو!يةاصطلاحاتالهذاقى.عبد.لهقاشاني؟994ص.د.ت(:بمروت).العرميالفكر

-87"-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ص!ولهفكرل!سيحيمفكرينمحخ!ا!مةلهم!

الحقسبئشاهدأفيكون.وسيلةالنجاةفيولاسببأالتوكلفيولادليلأالتوحيد

في)ياهاواخفاتبأحايينهاأياهاوتعليقهمواضعهاالأشياءووضعهوعلمهبحكمه

.(")الخاصةتوحيدهذاالحدثاسقاطسبيلويسلكالعللمعرفةويحققرسومها

:،الثالث،القسم-

لائحأمنهوألاحواستحقهلنفسهالحقأختصهتوحيدفهوالثالثالتوحيدوأما

بهيشاروالذيبثه،عنوأعجزهمنعتهعنوأخرسهمصفوتهمنطاثفةأسرارالى

فيالرمزهذاأنعلىالقدموإثباتالحدث)سقاطأنهالمشيرينالسنعلىاليه

.(*)ب!سقاطهاالاالتوحيدذلكيصحلاعلةالتوحيدذلك

فأنهله،المخلوقينتوحيدلاهو،توحيدههونفسهأياياهالحقتوحيدأي

ليسخاصةلسانعلىبالتوحيدالناطقأتبمعنى؟مخلوقعندهميوحدهلا

تكلماللاهوتان(المسيح)السيدفيالمسيحيينيقولكماالمخلهـقهوالناطق

)فى(.الناسوتبلسان

اللهغيريشهدوهوتصورهأوبالتوحيدتكلمهنكلأنالأمر،هذاوحقيقة

الفناءتوحيدمقاملهفتمبالكليةنفسهعنوفنىغابو)ذا،عندهمبموحدفليس

وهووكانبالتوحيدالمتكلمالناطقالحقصارالجمعأربابتوحيدالىيجذبهالذي

.(4)غيرهموحدولاالمؤحد

التوحيدوتقسيموالسنةالكتابفيالمعلومللتوحيدب!نكارهمانهم،وعليه

والمصادربالدياناتتأثرهمبسببذلككانف!نماعنها،بعيدةتقسيماتلديهم

هـ/48،)تين!طريلهلهعبدبناسماع!لايولههروى1587-5صكهص.2حلهقش!ة.مرسهم!لهتش!ى-،

.47ص.(ـه8كوفى)لهقلهر8:.2طمحلبيمهابيمم!طفىمط.مسلنرتمنلزل!!،م(:

.47صمسانرم!منازلمورى4،36ص.8حمكمرىمطت!تمثعرفي.-2

.322صا!لهية.مفثوحاتاحمدععيية.!ن،،3ص.ة!لعملهمدلمخرعلأ!لىمشاهعي.فى-

ينصاركازكرطشرحى!عم!وسيحعمية:مصطفىلهعووسي.،،.5ص.ءحلهمكية.لهفتوحات!كل.ابنس

.6،ص.،ح.(ـه82!و)م!مر:مطهاع!ملرمطلهتسهة.!طرنتغجطصعة:متشررية:ةع!رلل

-"-لههـ
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7سلامي.يم!عملهمكرللأسكند!يةمدرصةطثرلهثطث.ه،لفصل

غلاةلدىطهرماذلكعلىالمترتبةالاثارابرزوهن.واليونانيةالقديمةالفلسفية

أبرزالعقيدةقلكقكونوتكادالوجود.بوحدةالقولهوالتوحيدأنمنالصوفية

عقائدها.فيالصوفيةانحرافهظاهر

+"نساءمتصوفات":

الاسلاميالعالمشهد)ذفقط،الرجالعلىالإسلاهيالتصوفيقتصرلم

العبادةفيراثداتوكن.التصوفمذهبفيبرزناللاتيالنساءمنالعديدتميز

وقفوقد؟والمحبةوالتسامحالمشتركللعيشوالدعوة،الحياةملذاتعنوالإنقطاع

موقفأالمرأةمنخاصةبصفةالصوفيةوالطرق،عامةبصفةا"سلاميالتصوف

دفعفيوساعدها،العابدةالصالحةالمسلمةالمرأةزاويةمناليهاونظرمتحضرأ،

المتين.اللهبحبلالاعتصامنحوالروحيةطاقاتها

النساء،ددنبالرجالخاصأعلمآوالأحوالالتصوفعلميكنفلم

القومأقوالمنطيبأقدرأالصوفيالموروثالىالنساءأضافتفقديمأ

كلامهنمن،الصوفياتالعابداتمنكثيرلسانعلىجاءتوتجلياتهم

مما،ومشايخهمالصوفيةرجالعنزوينهأوسمعنهكلاممنأو،أنفسهن

منهنونذكر،والطبقاتالتراجمكتبفيالرجالهؤلاءتراجمفيلاتجده

الحصر:لاالمثالسبيلعلى

:(م796هـ/880-م7،7/ـه800)"العدويةرابعة،-

مسلمة،عابدةالخير.بامتكنىالبصرةأهلمن،العدويإسماعيلبنترابعة

احدىمؤسسةتعتبر،الإسلاميالتصوفعالمفيالمشهورةالشخصياتواحدى

متقدميعنقختلف-الإلهيالعشئمذهبوهو-الإسلاميالتصوفمذاهب

كانتكمابحق،صوفيةكانت)نهاذلك،ونساكزهادمجردكانواالذينالصوفية

-كاه9-
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ا!م!لاميوالنكرالهسيصالفكربينالحضا!مةالم!ت

سوىرغبةلاتقيدهالذيالحب،الخالصبالحبقالواالذينالصوفيةطليعةفي

.(")وحدهاللهحب

الدهشقية،:اسماعيلبنت"رابعة-

موسرةإنفقتوكانت،الشامنساءكبارمنكانت،الحواريأبيبنأحمد)مراءة-

أحبتوقد،العزفوتجيدبالغناءتعملكانتانهاوقيل،وأصحابهأحمدعلىملكهاجميع

وأعتكفت)8(.أعتزلتثمبيتها،فيتعقدالطربمجالسوكانتوعشقتها،الحياة

:"العدويةاللهعبدبنت"هعاذة-

القدوةالسيدزوجة،العابدة،البصريةالعدويةالصهباءأم،العالمةالسيدة

بصرهاترفعولمبها،تانسوكانت،العدويةرابعةاقرانمنكانت.أشيمبنصلة

)فى(.بالليلولاتنامبالنهارلاتاكل.سنةأربعينالسماءالى

الدرداء،:أبيبنبلالبنت،غثاهة-

.(")كلذعلىفصبرتعينها،نيأصيبتالنساء،متعبداتمن

:"العابدةلبابة5-

تورثللهالمعرفةتالت:*والشمك.الورعأهلمنكانت،الشامأهلمن

بهوالأنس،بهالأنسيورثاليهوالشوق،اليهالشوقتورثلهوالمحبةله،المحبة

.(3).*وموافقتهخدمتهعلىالمداومةيورث

عنها:رواجعواقوالها.وشعرهاوشخصيتهاونشاتهااصلهاحول-8

،لأعطتوفهاتخ!كان!)بخا؟283!ه.ابليسمبيس.الجوزيافه؟3"-27صص.4حلهصمو8.صفةلهجوزىابن

.65ص.6حلهكبرى.ل!طبقاتمشعراني.ة2!7-280صص.8حلهنب!ء.م!عاسم!.يب!نلا(2و!2ـه5صص.2ج

12،7ص.8حالنلاه.م!عاسيرالنمبي.1303-ىفومصص.4حطصنو8.صفةلهبوزي.ابنعنها:يراجع-2

.66ص.8حلهكبرى.ططهق!ت.الشعراني

؟2422صسا.4حالصعو8.صخةلهعوزىاين،482ص.8حلحكب.لهطهتاىكط*سع!!نضها:ىاجعفى-

.5ء6.مىح.589!م.5.ح،70مى.،حلهحسقكتا+.لهجات805ء،5،مىص.4حمنيلاةاعلا!صيرمنهس.

.285ص.4جالنب!ء.م!عاسيرلهنهبي،.298مى.4حمصدو8.صفة.!زسفيعنها:رواجع"

المتعبطتالنسو8ذكر:(م802،مص/82محمد)تينطحصنينمحم!لهرحمنمي!ولهسلص.منها:يراجع-5

.53ص.(م،993)القامر8:لهخانص.مكتبةمط.لهطناص.محمؤمحمدتحق!:يلصوههات.
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الاسلامي"طعربيالدكرفىالاسكنمريةممرسه،اثرلهثالث"+الفصل

:،-السلامعليهم-الصادقجعفرالامامبنتعائشة"السيدة-

العابدينزينعليالإمامبنالباقرمحمدبنالصادقجعفربنتعائشة

عليهالله)صلىاللهرسولسيدنابنتالزهراءفاطمةالسيدةبنالحسينالإمامبن

القانتاتالعابداتمن،(السلام)عليهمالكاظمموسىالإمامأختوهي،(وسلموآله

"وعزتكوجل:عزاللهمخاطبةتقولكانتانهاعنهايؤثر،المجاهداتالصالحات

واقولالناراهلعلىبهفأطوفبيديتوحيديلآخذنالنارأدخلتنيلئنوجلالك

الأجيالوتربيةالإسلاميةالدعوةنشرفيبارزأدورألعبتفعذبني...،.وحدف

وترىتسمعكانت.وأحكامهالدينتعاليممنمتينةقويمةاسسعلىالناشثة

ابيها))(.بيتالىيحضرونالذينوتناقشالرأيفيوتشارك

:(ـه208-845)،-السلامعليهم-الحسنبنتنفيسة"السيدة-

الإمامابنالحسنالإمامإبنالأبلجزيدبنالأنورالحسنالإمامبنت

ونشات(ـه،45)عاممكةفيولدت.(السلام)عليهمطالبابيبنعلي

المسجدالىتذهبفكانتالمنورةالمدينةالىأبوهاصحبهاحتىفيها،

لقبهاحتىعلماف،منوالفقهالحدءيثوتتلقى،شيوخهالىوتسمعالتبى

اكثرهاحجةثلاثينمنأكثرحجت.ذاكرةقارئة؟(العلم)نفيسةبالناس

فيهـ(493)سنةرمضانفيوأبيهازوجهامعمصرالىرحلت.ماشية

نفيسةوللسيدةحبأتبهاشغفوامصرأهلانويحكىالرشيد(،)هارونعهد

)الإماموهما:،المسلمينأئمةمنكبيريينعالميينفقهفيعلمياثر

.(8)(حنبلبنأحمد)الإمامو(الشافعي

85ء6.ميص.8ج.الكبرىيلطبظت.الشعراني13ـه3886-صص.،3ح.والنهايةالبمايةكثمرو.ابنعنها:ياجع-8

ةي!بطك!عرو.ابنعنها:يراجعروفاتها.وألهوالهاةهم!خشهلوصخاتها.نفيسة،لسيدةعنالممروفةالكراماتحول-2

ابن،وما!عدها؟ءهص.،حه.296-284صص.9حالنبلاه.اعلامسيرالنمبي.؟874-،7،صص.84ج.والنهاية

.58ص.،حالكهر!رالطبقاتالشعرك.؟423ص.5ج.الأعيانولهيات.خلكان
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ماتالاسثنتا

جاتلاسقفقاا

الطبيعةوراءفيماوالتدبرللبحثالفكريالجاهعللتوحيدالدعوةمثلت.

الفلاسفةارهاصاتمنبدةالمتوسطالبحرضفتياستوطنتالتيللافوام

.المتأخرةالقرونحتىالأولى

فيالكبيرالأثر(الإسلام-المسيحية)اليهودية-التوحيديةالسماويةللدياناتكان.

خاصة.المتوسطالبحرومنطقةعامةالقديمةللأممالحضاريالتواصلديمومة

أنالاالمعمورةزوايامنزاويةفيللحضارةافولثمةهنالككان)ذا.

تواصلهاعلىحافظتالمتوسطالبحرحولالحضاريالإشعاعمناطق

بينالرئيسةوالإتصالالحوارفقطةوكانتهذا،يومناحتىالإغريقمنذ

.والغربالشرق

الحضاريالإشعاععواملمنمهمأعاملأ-ومناخأأرضأ-الجغرافيةممالت.

الدراسة.وزمنلموضع

شهدالذيالعصورمرعلىالمميزالموضعبكونهاالإسكندريةتميزت.

الفكرية.المدارسوديمومةاستمرار
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الإسلاميوالنكرلثسيحيالفكربينالحضا!يةالضلا

الحقيقةعنوالبحثالطبيعةوماوراءالوجودفيالفلسفةمباحثاسهمت

وتقبلهالإنسانعندالوعيتنميةفياليهاالوصولومحاولةالمطلقة

العلماء.واحترامالعلميةالآخرلجهود

التواصل.ذلكاداةكونهاالحضاريالتواصلفيالكبيرالأثرللسريانيةكان

الأوائل.تراثحفظفيالكبيرالأثروالأديرةالإسكندريةلكنائسكان

خلالمنالأوانلتراثنقلفيالكبيرةبجهودهمالمسلمينالعربالعلماءقميز

الحديثة.الأوربيةاللغاتالىومنهاالعربيةالىالسريانيةمنالترجمة

التواصلأدواتمنمهمةأداةكونهاالكبيرالأثرالعلميةللرحلةكان

.والشعوبالأممبينالحضاري

معرفةفيمميزأأثرألهماكانللتدينودعوةتبشيررسالتاوالإسلامالمسيحيةكونت

.الحضاريالتطوروبالتاليوالعلومالمعرفةوانتقالالبعضبعضهالتراثالأمم

الفكريةالحياةفيمصيزأدورأالإسكندريةفيالمسيحيةالكنيسةآباءأدى

وكانت.والغربالشرقبينالحضاريالإنتقالعملياتفيساهممما

الوجود.مباحثعنفضلأوفلكيةوعلميةفلسفيةمساهماتهم

منالإسكندريةفيالكنيسةآباءعندهانعأالعقائديالإختلافيشكللم

الأوائل.بطروحاتالإستشهاد

كلاهمابسعيتمثلالإسلاموفلاسفةالمسيحيةفلاسفةبينمشتركثمة

قضيةكانتاذ،الدينيةوالعقيدةالقديمةالفلسفةبينالتوفيقومحاولتهما

الطرفين.بينالمشتركةالمباحثأهممنوالحريةوالمصيروالبعثالخلق

الذينالإسكندريةفلاسفةمنللكثيرمترجميهموالمسلمينعلماءاشارات

الأوائل.ومقولاتكتبفسروا

الازمنةب!ختلافالتأريخيةالحركةمجملفيبارزأدورأالنساءلعبت

العصور.مرعلىمثلنهالذيالدورواختلافوالأهكنة،
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حمعوللؤللصايرهم!ام

السما!لشست

الكريم.القرآنأولأ:

.المقدسالكتابثانيأ:

،لمخطوطات

بيل:كبرايرمسيا،-

.م5،8974العدد،النهرينبينمجلةضمنمنشهـرةبيل،كبرمخطوطة.،

الله:عبد.المغيرةابن-

تحت.للمخطوطاتالوطنيالمركزفيمحفوظمخطوط،القديمالعربتاريخ.2

."5،درقة،،988الفلمرتم،24030الرقم

:(م،036هـ/428)تاللهعبدبنالحسينعليأبوسينا.ابن-

د.ت(.)الدكن:آباد،حيدرمط.،المعرفةموسوعةضمنمنشورمخطوطالشفاء،كتاب.3

رينيه:.باسيه-

مكسيميخائيل.ددياكون:وتعليقتنسيق،اليعقوبيالقبطيالسنكسارمخطوط.4
.(ت.د:)القاهرة،للطباعةهارمونيشركة.مط)سكندر،

هجهول:مؤلف-

القدماهبالسريانالمعروفينالمنفصلينالغربيينالسريانفيالشرقيةالكنانس.5

النشر.وسنةومكانالطبعةرقمعلىتحتىلاممزقةنسخة،اليعاقبةأو

طمصادفيتائمش

الجبار:عبدالقضاةقاضيأحمدهابن-

حققه،هشامأبيبنالحسينبنأحمدالامامتعليئ:،الخمسةالأصولشرح.،

.(م8996)القاهرة:،3ط.وهبهمكتبةمط.،عثمانالكريمعبدله:وقدم
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الاسلأميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضاريةالضلات

الجزريالكريمعبدبنمحمدابنعليالحسنأبيعزالدينالأثير.ابن

:(م"232هـ/630)ت

د.ت(.)بغداد:،المثنىمكتبةمط.،الأنسابتهذيبفياللباب.6

د.ت(.:م.د)،المعارفجمعيةمط.،الصحابةمعرفةفيالغابةأسد.7

د.ت(.:م.د).الدوليةالأفكاربيت.مط،الكرميصهيبأبوبه:)عتنى،التاريخفيالكامل.8

:(م864هـ/250أحمد)تبناللهعبدبنمحمدالوليدأبو،الأزرقي

بناللهعبدبنالملكعبد:وتحقيقدراسةالآثار،منفيهاجاهوهامكةأخبار09

.(م2003:م.د)،الأسديمكتبة.مطدهيش،

:(م895/ـه282أحمد)تبنمحمدمنصورأبوهالأزهري

مط.،البجاويعليمحمد:هراجعة،البردونيالعليمعبدبنأحمد:تحقيق،اللغةتهذيب.،ه

د.ت(.)القاهرة:،والترجمةللتأليفالمصريةالدار-العربسجل

)تمهرانموسمبنبناسحاقبنأحمدبناللهعبدبنأحمدنعيمأبو.الأصبهاني

(م،038/ـه430

النفائس.دار.هط،عباسالبروعبدجيقلعهرواسمحمد:تحقيق،النبوةدلائل.،،

.(م،986)بيروت:

:(م966/ـه356)تالقرشيلهالحسينالامويبنعليالفرجأبو،الأصفهاني

.(م،950:)القاهرة،المصريةالكتبدار.مط،الأغانيكتاب.82

:(م970/ـه360)الحسنبنحمزة،الأصفهاني

د.ت(.:م.د)د.مط.،والأنبياء،الأرضملوكسنيتاريخ.83

علي:بنالحسنبنمحمدالدينعماد،الأموي

الإسكندرية،لمكتبةالعامةالهيئةمط.،المحبوبالملكبذكرالقلوبحياة.84

.(ت.د:)الإسكندرية

:(م5،768،هـ/)تالمدنيبالولاءالمطلبييساربناسحاقبنمحمد،اسحاقابن

الفكر،دار.مطزكار،سهيل:تحقيق،اسحاق)بنسيرة-والمغازيالسيركتاب.،5

.(م،978)بيروت:

.م،928)بغداد:،السلامدار.مط،البسوسحربأوالعربيةالحروبتاريخ.86
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:(م،،64/ـه560)اللهعبدبنمحمداللهعبدأبو،الإدريسي

.(م8989:)بيروت،الكتبعالم.مط،الآفاق)ختراقفيالمشتاقنزهة.87

:(م،240/ـه638المنير)تابن.الإسكندري

704،هـ(.)بيروت:،3ط،العربيالكتابدار.مط،الكشافتضمنهفيماالإنتصاف.،8

:(م958/ـه340بعد)توفيالفارسيمحمدبنابراهيم)سحاقأبو،الإصطخري

.(م،937)ليدن:،بريلمط..الممالكمسالك.،9

:(م،523هـلم93)تهالمصريالحنفيأحمدبنمحمد.اياسابن

.(م،960)مصر:،الشعب.مطالدهور،وقائعفيالزهوربدائع.20

عزب،ومحمدزينهممحمد:وتحقيقتقديم،والحكمالعجائبفيالأممنزهة.28

(م8995:)القاهرة،مدبوليمكتبة.مط

أحمد:بنالرحمنعبدالدينعضدالإيجي.

.(م،997:)بيروت،الجيلدارمط.،عميرةالرحمنعبد:تحقيق،المواقفكتاب.22

ت)الخزرجييونسبنخليفةبنالقاسمبناحمدالعباسابواصيبعة.ابيابن

:(م"269/ـه668

هالحياةمكتبةدار.مطرضانزار:تحقيقالاطباء،طبقاتفيالانباءعيون.23

.(ت.د:توريب)

:(م80،6هـ/453)تحسن.رضوانبن

.(ـه8322)مصر:،المصريةالأوقافعمومديوان.مط،المستطابالقلوبروض.24

:(م،377هـ/779)تاللواتيابراهيمبنمحمداللهعبدأبو،بطوطةابن

(م،992:)بيروتصادر،دار.مط،بطوطةابنرحلة.25

الاحنفبن8المغيرةابنابراهيمبناسماعيلبنهحمداللهعبدابيالامام.البخاري

:(م869هـ/256)تالجعفيبردزبهبن

د.ت(.:)بيروتصادر،دارمط..الجراحنواف:تحقيق.البخاريصحيح.26

:(م،879هـ/577)تعليبناللةهبةبركاتأبو8البغدادي

573،هـ(.)الدكن:آباد،حيدر.مط،الحكمةفيالمعتبر.27
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:(م،037/ـه429طاهر)تبنالقادرعبدهالبغدادي

عبدالدينمصمحمد:تحقيق،منهمالناجيةالفرقةوبيانالفرقبينالفرق.28

د.ت(.:)بيروت،المعرفةدار.مطالحميد،

:(م،682/ـه،093عمر)تبنالقادرعبدالبفدادي،

د.ت(.)بيروت:صادر،دارمط.،العربلسانلبابولبالأدبخزانة.29

:(م859/ـه245)تحبيببنهحمد،البغدادي

)الهند:آباد،حيد.مط،فاروقأحمدخورشيد:تصحيح،قريشأخبارنيالمنمق.30

.(م8964

احمدبنعليبنسعيدبناللهعبدبنسعيدبناللهعبدبنمحمدالبفدادي.

:("374/ـه776)تالسلماني

الفكردار.مطعطا،أحمدالقادرعبد:تحقيق.الشريفبالحبالتعريفروضة.3،

د.ت(.:)بيروت،العربي

:(م8238/ـه629)تاللطيفالبفدادي،عبد

مط.مصر،بأرضالمعاينةوالحوادثالمشاهدةالأمورفيوالاعتبارالافادةكتاب.32

682،هـ(.)مصر:،النيلوادي

:(ـه586هـأو5،0الفراء)تمسعودبنالحسينمحمدأبوالبفوي.

اللهعبدمحمدتحقيئ:البغوو،-تفسيرالقرآنتفسيرفيالتنزيلمعالم.33

.(م8997:م.د)،4ط،طيبةدار.هط،(نمر)وآخرون

:(م8094/ـه487)تالأندلسيالعزيزعبدبناللهعبد،البكري

مط.السقا.مصطفى:تحقيق،والمواضعالبلادأسماءمن)ستعجممامعجم.34

.(م،983)بيروت:،3ط،الكتبعالم

:(م982/ـه279)تيحيىبنأحمد.البلاذري

.(م،959)مصر:،المعارفدار.مط،اللهحميدمحمد:تحقيق،الأشرافأنساب.35

الحليمعبدالمحاسنأبوالدينشهاببنأحمدالعباسأبوالدينققي،تيميةابن

:(م"327/ـه728)تالحراني

.(م8995)الرياض:فهد،الملكمجمعمط.،الفتاوىمجموع.36
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.(م8985:ت.د)د.مط.،،السعوديعودةبنمحمد:تحقيق،التدمرية.37

.(م،984:م.د).2ط،المدنيدار.مط،سالمرشادمحمد:تحقيقالرساثل،جامع.38

:(م8037/ـه429)تاسماعيلبنهحمدبنالملك،أبومنصورعبدالثعالبي

دارمط.،ابراهيمالفضلأبومحمد:تحقيق،والمنسوبالمضاففيالقلوبثمار.39

.(م8965)مصر:،النهضة

:(م92/ـه383)تهلالبنسعيدبنمحمدبنابراهيماسحاق،أبوالثقفي

الحسينيالزهراءعبدالسيد:عليهوعلقحققه،والغاراتالإستنفارأوالفارات.40

.(م8987:)بيروتالأضواء،دار.مطالأضواء،دار.مط،الخطيب

:(م868/ـه255بحر)تبنعمروعثمانأبو،الجاحظ

البابيمصطفىمط.،هارونمحمدالسلامعبد:وشرحقحقيق،الحيوانكتاب.48

.(م،965)مصر:،2ط،الحلبي

07ط،الخانجيمكتبةمط.،هارونمحمدالسلامعبد:تحقيق8والتبيينالبيان.42

.(،م99!:)القاهرة

:(م8492هـ/898)تالرحمنعبد.الجامي

د.ت(.)مصر:،العربيالتراثدار.هط،القدسحضراتفيالأنسنفحات.43

:(م،4،3/ـه886)تمحمدبنعلي،الجرجاني

.(م8985:)بيروت،لبنانمكتبةمط.،التعريفات.44

:(م،،45هـ/540الخضر)تبنمحمدبنأحمدبنموخوبمنصورأبو،الجواليقي

.(م،996:)بيروت،2ط.العلميةالكتبدار.مطشاكر،محمداحمد:وشرعتحقيق،المعرب.45

التيميالقرشيمحمدبنعليبنالرحمنعبدالفرجأبوالدينجمال،الجوزيابن

:(م8200/ـه597)تالبغداديالبكري

.(م2088:)القاهرة،للتراثالتوفيقيةدارمط.،الحاجهاني:تحقيق)بليس،تلبيس.46

د.ت(.)بيروت:،المعرفةدار.مط،فاخوريمحمد:تحقيق،الصفوةصفة.47

:(م،002هـ/393حماد)تبناسماعيل.الجوهري

،4ط،للملايينالعلمدارمط.العطار،الغفورعبدأحمد:تحقيق،الصحاح.48

.(م،9ـه7)بيروت:
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حيوهبناللهعبدبنمحمدبنيوسفبناللهعبدبنالملكعبدالمعاليابو،الجويني

:(م"085هـ/478)

.(م،989)القاهرة:،العربدار.مطكلويفر،هلموت:تحقيق،الدينفيالشامل.49

هـ/826)تاحمدبنخليفةبنالكريمعبدبنابراهيمبنالكريمعبد8الجيلي

:(م8422

943،هـ(.:)القاهرةالمنار،دار.مط،الغنيمينجاح:تحقيق،الكاملالإنسان.50

مط..علامطهبدوي:تحقيق،الرحيمالرحمناللهبسمشرحفيوالرقيمالكهف.5،

.(ت.د:)القاهرة،الرسالةدار

704،هـ(.)القاهرة:المنار،دار.مط،الغنيمينجاح:تحقيقا"لهية،المناظر.52

الحكمبننعيمبنحمدويهبنمحمدبناللهعبدبنمحمداللهعبدأبو4الحاكم

:(م"ه"4هـ/405)تالضي

الكتبدارمط.عطا،القادرعبدمصطفى:تحقيق،الصحيحينعلىالمستدرك.53

.(م،995:)بيروت،العلمية

:(م859/ـه245)تالهاشميعمروبنأميةبنحبيببنمحمدجعفرأبو،حبيبابن

د.ت(.:)بيروت،الجديدةالآفاقدارمط.شتيتر،ليختن)يلزه:بتصحيحه)عتنىالمحبر،.54

:(م،448/ـه852أحمد)تالدينشهابالفضلأبو،العسقلانيحجرابن

،البخارياسماعيلبنمحمداللهعبدأبيالامامصحيحبشرحالباريفتح.55

.(م200،)الرياض:،.د.مطالحمد،شيبهالقادرعبد:وتعليقوتحقيقتقديم

العربية4المخطوطاتمعهد.مط،درويشعثمان:تحقيق،الكامنةالدررذيل.56

284،هـ(.:)القاهر!ة

وعبدالتركيالمحسنعبدبناللهعبد:تحقيق،الصحابةتمييزفيالاصابة.57

.(م2008:)القاهرةهجر،دار.مط،يمامةحسنالسند

)تالظاهريالقرطبيسعيدبنأحمدبنعليمحمدابو.الاندلسيحزمابن

:(مه"063/ـه456

)بيروت:،العلميةالكتبدارمط.العلهاء،منلجنة:تحقيق،العربأنسابجمهرة.58

.(م،983

.(ت.د:)بيروتالجديد،الآفاقدار.مطشاكر،أحمد:قحقيق،الأحكامأصولفيالإحكام.59
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:(م8494/ـه955)تالمنعمعبدبنمحمد.الحميري

،لبنانمكتبةمط.،عباساحسان:تحقيقالأقطار.خبرفيالمعطارالروض.60

.(م"984:)بيروت"2!ط

:(م855هـ/24،أحمد)تالإمام.حنبلابن

الأرناؤوطشعيب:عليهوعلقأحاديثهوخرجحققه،حنبلبنأحمدالإماممسند.6،

.(م،995:)بيروت،الرسالةمؤسسةمط.مرشد،وعادل

العماد:ابنالحيعبد،الحنبلي

د.ت(.:)بيروت،التجاريالمكتبمط.ذهب،مناخبارفيالذهبشذرات.62

:(م8450هـ/854)تالمكيالضيابنمحعدبنأحمدبنمحمدالبقاءأبو،الحنفي

تحقيق:،الشريفوالقبرالشريفةوالمدينةالحراموالمسجدالمشرفةمكةتاريخ.63

)بيروت:،العلميةالكتبدار.مط،الأزهريمصروأيمنالأزهريابراهيمعلاء

.(م"977

:(م977هـ/367)تالنصيبيالقاسمأبو،حوقلابن

.(م،938)ليدن:،بريل.مط،الأرضصورة.64

:(م،340هـ/74،)تالصوفيالبفداديابراهيمبنمحمدبنعليالدينعلاء.الخازن

.(ت.د)مصر:،الكبرىالعربيةالكتبدار.مط،التنزيلمعانيفيالتأويللباب.65

39!م(:هـ/280)تاللهعبدبناللهعبيدالقاسمأبو،خرداذبةابن

.(م،889)ليدن:،بريل.هط،والممالكالمسالك.66

:(م،070هـ/463)تثابتبنعليبنأحمدبكرأبو4البفداديالخطيب

اهلهاغيرمنالعلماءقطانهاوذكرمحدثيهاوأخبارالسلاممدينةتاريخ.67

،معروفعوادبشار:عليهوعلقنصهوضبطحققهبغداد،تاريخوواديها-

.(م2008:)بيروت،ا"سلاميالغربدار.مط

:(م8405هـ/808)تالحضرميمحمدبنالرحمنعبد.خلدونابن

الفكردار.مط،الحافظمطيعمحمد:تحقيق،المسائلوتهذيبالسائلشفاء.68

.(م8997:)بيروتالمعاصر،

.(م،967:)بيروت،3ط،اللبنانيالفكردارمط.،خلدونابنتاريخ.69
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!لاميوالمكرللسهحيلهدكرفي!لهةالحضطضلات

:(م8282هـ/68،)تبكرأبوبنهحمدبنأحمدالدينلهثسم!العباسأبوهخلكانابن

)بيروتصادر،دار.مط.عباساحسان:حققه.الزمانأبناءوأنباءالأعيانوفيات.70

.(م،968

:(م928هـ/3،6)تسليمانبناللهعبدبكرأبوداوده

.(م،936:)القاهرة،الرحمانية.مط،جفري،رثرقعقيئ:،المصاحفكتاب.7،

:(م933هـ/32،ت)الحسنبنهحمدبكرابودريد،ابن

)بيروت:.الجيلدار.هط،هارونمحمدالسلامعبد:وشرحتيقيئالإشتقاق،.72

.(م،99"

الحسن:بنهحمدبنحسينالدياربكريه

382،هـ(.)مصر:،الوهبيةمط.،نفيسأنفسأحوالفيالخميستاريخ.73

:(م895هـ/282داود)تبنأحمدحنيفةأبو،الدينوري

علي،الحاجمحمدعصام:حواشيهووضعنصوصهورثقلهتدم،الطوالالأخبار.74

.(م2008)بيروت:،العلميةالكتبدار.مط

:(م8347هـ/748)تعثمانبنأحمدبنمحمدالدينشمس،الذهبي

مط.،تدميريالسلامعبدعمر:تحقيق،والأعلامالمشاهيرووفياتا"سلامتاريخ.75

.(م،995)بيروت:،2ط،العربيالكتابدار

)بيروت:،2ط،الرسالةمؤسسة.مط،الأرناؤوطشعيب:تحقيقالنبلاء،أعلامسير.76

.(م،982

)بيروت:،المعرفةدارمط.البجاوككا،علي:تحقيق،الرجالنقدفيالإعتدالميزان.77

د.ت(.

:(م923هـ/3،8زكريا)تبنيحيىبنمحمدبكرأبو،الرازي

343،هـ(.)الدكن:آباد،حيدرمط.،المشرقيةالمباحث.78

.(م،935)مصر:،الحلبيالبابيمصطفىمط.،الكلامعلمفيالتقديساساس.79

:(م8267هـ/666القادر)تعبدبنبكرأبيبنمحمد.الرازي

د.ت(.:)القاهرةا"سلامية،المطبوعاتمؤسسة.مطالكبير،التفسير.80

.(م3002:لقاهرةا)،لحديثادار.مط،لصحاحامختار.8،
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معولدللصالرلهانمة

:(م958هـ/347)تعمربنمحمد.الرازي

دار.مطسعد،الرونفعبدطه:تحقيق،والمتأخرينالمتقدمينأفكارمحصل.82

.(ـه8404)بيروت:،العربيالكتاب

:(م9،2هـ/300نحو)توفيعمربنأحمدعليأبو،رستهابن

)بيروت:.العلميةالكتبدارمط.المنصور،خليل:تحقيق.النفيسةالأعلاق.83

.(م8998

:(م،790/ـه،205)تالحسينيمرتضىمحمد.الزبيدي

د.مط.،،الغرباويالكريمعبد:تحقيق،القاموسجواهرفيالعروستاج.84

.(ت.د:)القاهرة

:(م850هـ/236)تالمصعببناللهعبدبنمصعباللهعبدأبو،الزبيري

،3ط،المعارفدار.مط).ليفيبروفنسال،:وتعليقتحقيق،قريشنسبكتاب.85

.(ت.د:)القاهرة

:(م8976/ـه،396)تالدينخير،الزركلي

والمستعربينالعربمنوالنساءالرجاللأشهرتراجمقاموس-الأعلام.86

.(2002:)بيروت،،5ط،للملايينالعلمدار.مط،والمستشرقين

:(م8،43هـ/538أحمد)تبنعمروبنمحمودالقاسمأبو،الزمخشري

:)بيروت،3ط،العربيالكتابدار.مط،التنزيلغوامضحقانقعنالكشاف.87

704،هـ(.

:(الهجريالسادسالقرنأواسطفيبكر)توفيأبيبنمحمداللهعبدأبو8الزهري

د.ت(.)مصر:،الدينيةالثقافةمكتبة.مط.صادقحاجمحمد:تحقيق،الجغرافيةكتاب.88

:(م997هـ/387)تالليثيالحسينبنابراهيمبنالحسن.زولاقابن

المصريةالهيئة.مطعمر،محمدعلي:تحقيقوخواصها،وأخبارهامصرفضاثل.89

د.ت(.)مصر:،للكتابالعامة

:(م8369هـ/77،)تالكافيعبدبنعليبنإلوهابعبدنصرأبيالدينتاج،السبكي

محمدالفتاحوعبدالطناحيمحمدمحمودقحقيئ:،الكبرىالشافعيةطبقات.95

.(م896%)بيروت،العربيةالكتباحياءدارمط.الحلو،
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الاسلاميوالفكرالهسيحيالفكربينالحضا!سةالضلات

:(م،624هـ/8034)تالفاروقيالأحدعبدبنأحمدالسرهندي،

.(ـه8387:)بيروت،العلميةالكتبدار.مط،المكتوبات09،

:(م844هـ/230)تالزهريمنيعبنسعدبنمحمدسعد،ابن

)القاهرة:،الخانجيمكتبةمط.عمر،محهدعلي:تحقيقالكبير،الطبقاتكتاب.92

.(م200،

:(،574هـ/982)تالحنفيالعماديمحمدالسعودأبوالقضاةقاضيالسعود،أبو

عبد:تحقيق،الكريمالكتابمزاياالىالسليمالعقل)رشادأوالسعودأبيتفسير.93

د.ت(.)الرياض:،الحديثةالرياضمكتبةمطعطا،أحمدالقادر

:(م802،هـ/4،2محمد)تبنالحسينبنمحمدالرحمنعبدأبو.السلمي

مكتبة.مط،الطناحيمحمودمحمد:تحقيئ،الصوفياتالمتعبداتالنسوةذكر.94

.(م،993:)القاهرة،الخانجي

:)القاهرة،3ط،الخانجيمكتبة.مط،شريبةالديننور:تحقيق،الصوفيةطبقات.95

604،هـ(.

:(م،،66هـ/562)تالتميميمنصوربنمحمدالكريمعبدسعدأبو،السمعاني

والنشرللطباعةالجناندار.مط،الباروديعمراللهعبد:وتعليقتقديم،الأنساب.96

.(م9888:)بيروت،والتوزيع

:(م،505هـ/9،،)تالمصريأحمدبنعليالديننور.السمهودي

مط.الحميد،عبدالدينمحيمحمد:تحقيق،المصطفىداربأخبارالوفاوفاء.97

.(م،952:)بيروت،العربيالتراثاحياءدار

:(م8784هـ/8،99)تحسنبنمحمد،السمنودي

المحمودية،الهكتبةمط.محمود،محمد:تصحيح،السائرينودلائلالسالكينتحفة.98

.(ت.د:)القاهرة

:(م8036/ـه428)تاللهعبدبنالحسينعليأبوسينا.ابن

ماجد:مراجمة،الإلهيةوالطبيعيةالمنطقيةالحكمةفيالشفاءمختصر-النجاة099

.(،م985:)بيروت،الآفاقدار.مط،فخري

.(م8982:)بيروت،الحداثةدار.مطالنجار،شكري:تقديم،الشرقيينمنطق.،55
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ول!راجعللصالرقانمة

وسعيدقنواتيجورجصيئ:مدكور،)براهيم:تقديمالشفاء،الهياتالشفاء-0،5،

.(م8960)القاهرة:،الأميريةالمطابعلشؤونالعامةالهيثة.مطزايد،

سسلةدينا،سليمان:تحقيق،الطوسيالديننصير:شرح،والتنبيهاتالإشارات.802

.(م89588968-:)القاهرة،المعارفدار.مط،العربذخائر

أرسطو:بدويالرحمنعبدالدكتوركتابمنشورضمنكتابأثولوجيا"،*شرح.،03

.(م،947:)القاهرة،المصريةالنهضة.مط،العربعند

523،هـ(.)القاهرة:،.د.مطسينا،لإبنالإشاراتشرح.804

هـ/458)تالأندلسياللغويالنحوياسماعيلبنعليالحسنأبو،سيدهابن-

:(م8065

023،هـ(.)مصر:،الأميرية.،مطالمخصص.،05

:(م،505هـ/9،،بكر)تأبيبنالرحمنعبدالدينجلال.السيوطي-

:)القاهرةالجديد.الغددار.مط،عيسىاحمدمحمد:تحقيقالخلفاء،تاريخ.806

.(م2007

عباس:وترتيبجمعالكبير،والجامعوزوائدهالصغيرالجامع-الأحاديثجامع.،07

د.ت(.:)بيروتالفكر،دار.مطالجواد،عبدوأحمدصقرأحمد

الشنقيطي.ابنالتلاميدالمتركزيمحمودمحمد:تحقيق،المغنىالشواهدشرح.808

.(ـه8322)مصر:،البهيةمط.

د.ت(.)بيروت:الفكر،دار.مطبالمأثور،التفسيرفيالهنثورالدر0،59

:(م998/ـه388محمد)تبنعليالحسنأبوالشابشتي.-

.(م،95،)بغداد:د.مط.،عواد،كوركيس:تحقيقالديارات،5،،0

:(م،476/ـه888)تالمواهبأبومحمد،الشاذلي-

الأزهرية.الكليةمكتبةمط.،الآفاقبجهيعالصوفيةكافةالىالإشراقحكمقوانين.884

.(ت.د:)القاهر!ة

:(م،388هـ/790)اللخميمحمدبنموسىبنابراهيم،الشاطبي-

بنبكر:تقديم،سلمانحسنمشهور:تحقيق،الشريعةأصولفيالموافقات.،82

د.ت(.:م.د).عفان)بندارمط.زيد،أبواللهعبد
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ا!طميوالفكرالهسهمحيالفكربينالحضاريةالضلات

:العلويالموسويالحسينبنعلي،المرتضىالشريف

)براهيم،الفضلأبومحمد:تحقيقالقلائد،ودررالفوائدغررالمرتضى388.أمالي

.(م،954)بيروت:،العربيةالكتباحياءدار.مط

:(م،565هـ/973)تالانصاريعليبناحمدبنالوهابعبدالمواهبابو،الشعراني

الجيل،دار.مطالأخيار،طبقاتفيالأنوارلواقح:المسماةالكبرىالطبقات.8،4

.(ـه8408:)بيروت

:(م8،53هـ/548أتالكريمعبدبنهحمدالفتحأبو،الشهرستاني

)لبنان:،8ط،العلميةالكتبدار.مطمحمد،فهميأحمد:تحقيق،والنحلالملل.885

.(م2009

،الجديدةالإسكندريةمكتبة.مط،جيومألفرد:تحقيق،الكلامعلمفيالاقدام.،،6

.(ت.د:الاسكندرية)

:(م938هـ/327)تاللهعبدبنمحمد8الشهرستاني

والنشرللطباعةالنميردار.مطالحبر،فوزيموفق:تحقيق،الفلاسفةمصارع.،،7

.(،م997:م.د)،والتوزيع

:(م،759/ـه،،73)تعليبنمحمد،الشوكاني

)بيروت:الفكر،دار.مطالتفسير،علممنوالدرايةالروايةفنيبينالقديرفتح.،،8

"04"هـ(.

:(م،3،8هـ/8،7)تيعقوببنمحمدالدينمجد،الشيرازي

د.ت(.:)بيروت،للملايينالعلمدار.مط8المحيطالقاموس0،،9

أمية:،الصلتأبو

.(م،974)دمشئ:،أطلسمكتبة.مط،السلطيالحفيظعبد:تحقيق،028.ديوانه

الأمير:اسماعيلبنمحمد،الصنعاني

ابن.مط،حلاقحسنصبحيمحمد:تحقيق،الفطرةلمراجعةالفكرة82،.ايقاظ

.(م،999)بيروت:حزم،

:(م،959/ـه،327)تخزإمبنواديحسنبنمحمدالهدىابو،الصيادي

د.ت(.)مصر:،المحروسة.مطالأمجد،الرفاعيللغوثالأوحدالتاريخ.822
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ول!راجعالمصالرقانمة

:(م،،53هـ/548)تالفضلبنالحسينبنالفضلعليأبوالإسلامأمين.الطبرسي

.(م2005)بيروت:،والطباعةللتحقيقالعلومدار.مط،القرآنتفسيرفيالبيانمجمع.،23

:(م922هـ/3،0)تغالببنكثيربنيزيدبنجريربنمحمدجعفرأبوهالطبري

التركي،المحسنعبدبناللهعبد:مراجعة،القرآنآيتأويلعنالبيانجامع.،24

473،هـ(.)الرياض:،الكتبعالمدار.مطشاكر،أحمد:تحقيق

،2ط،المعارفدار.مط،ابراهيمالفضلأبومحمد:نحقيق،والملوكالرسلتاريخ.825

.(م،967)مصر:

:(م،007هـ/398)تالسراجعليبناللهعبد،الطوسي

)مصر:،الحديثةالكتبدار.مطسرور،وطهمحمودالحليمعبد:تحقيق،اللمع.،26

"هـ(.380

:(م،273هـ/672)تالحسنبنهحمدبنمحمدالديننصير،الطوسي

23،هـ(.)القاهرة:..طم.دسيناء،لابنالاشاراتحرش.827

:(م،338هـ/739)تالمؤمنعبدالدينصفيالبفدادي،الحقعبدابن

،البجاويمحمدعلي:وتعليققحقيق،والبقاعالأمكنةأسماءعلىالإطلاعمراصد.،28

.(م،992:)بيروت،الجيلدار.مط

:(م939هـ/328)تالأندلسيمحمدبنأحمدربه،عبدابن

المجيدعبد:تحقيق،العربوفضائلالنسبفيالتيميةكتابالفريد-العقد.،29

.(م8983)بيروت:،العلميةالكتبدارمط.الترحيني،

:(م،809/ـه،224)تالادريسيمحدبنالحسينبنالمهد!بنأحمدالعباسابو،عجيبةابن

الإعتدال،.مط،التلمسانيمحمد:تصحيح،التصوفحقائقالىالتشوفمعراج.،30

553،هـ(.)دمشق:

محمود،حسنالرحمنعبد:تحقيق،الأصليةالمباحثشرحفيالالهيةالفتوحات.،3،

.(ت.د:)القاهرةالفكر.عالممط.

:(م،240هـ/638)تعليبنمحمدبنالدينهحي.عربيابن

،للكتابالعامةالمصريةالهيئة.مطهيحيىعثمان:تحقيق.المكيةالفتوحات.،32

504"هـ(.:)القاهرة،2!ط
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الإسلاميوالمكرللسيصطفكربين،لحضا!ةالضلات

.(ـه8368آباد:)حيدر،العثمانيةالهعارفدارجمعية.مطالأحدية،كتاب.833

،2ط.الحلبيالبابيمكتبة.مط،القاشانيالرزاقعبدشرح:،الحكمفصوص.834

683،هـ(.)مصر:

دار.مط،الهواريالدينصلاح:وشرحهوضبطهلهتدم،الأشواقترجمانديوان.،35

.(م2005:)بيروت،الهلالومكتبة

:(م8،75هـ/57،)تالحسينبنعليعساكر.ابن

.(م،995:)بيروتالفكر،دار.مط،شيريعلي:تحقيق،دمشقمدينةتاريخ.836

:(م8699هـ/8،،،)تالملكعبدبنحسينبنالملكعبد،العصامي

الموجودعبدأحمدعادلتحقيئ:،والتواليالأوائلأنباءفيالعواليالنجومطمس.837

.(م،998)بيروت:،العلميةالكتبدار.مطعوض،محمدوعلي

:(م،494هـ/955)تاللهفضلابنهالعمري

الكتبدارمط.باشا،زكيأحمد:تحقيقالأمصار،ممالكفيالأبصارمسالك.838

.(م،924:)القاهرة،المصرية

:(م845،هـ/855)تمحمودالإمام،العيني

)بيروت:صادر،دار.مط،الألفيةشروحشواهدشرحفيالنحويةالمقاصد.،39

د.ت(.

:(،م،،8هـ/505)تمحمدحامدأبو،الغزالي

الكتبدارمقسسة.مط،بدويالرحمنعبد:وتقديمتحقيق،الباطنيةفضائح.،40

.(ت.د:)الكويت،الثقافية

الفكردارمط.هيتو،حسنمحمد:تحقيق،الأصولتعليقاتمنالمنحول.،4،

.(م4998:)بيروتالمعاصر،

المدينةشركةمط.،حافظزهيربنحمزة:تحقيق،الأصولعلممنالمستصفى.842

د.ت(.:م.د)،للطباعةالمنورة

د.ت(.)بيروت:،العربيالتراث)حياءدارمط.،الدينعلومءايح).،43

)دمشق:،الحكمةدار.مط،اللهالعبدمصطفىرياض:تعليقالأنوار،مشكاة.،44

704،هـ(.

804،هـ(.)بيروت:،الجيلدارمط.،الدينأصولفيالأربعين.845
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والمراجعللصالرقافمة

:(م،33،هـ/732عمر)تبنمحمدبناسماعيلالدينعمادالفداء،أبو

.(م،984)باريس:،السلطانيةالطباعةدارمط.،البلدانتقويم.846

د.ت(.:)القاهرة.المتنبيمكتبة.مطالبشر،اخبارفيالمختصر.847

:(م950هـ/339)تطرخانبنمحمدبنمحمدنصرأبو.الفارابي

.(م8976:)القاهرة.المعارف.مط.ياسينحسنمحمد:تحقيق،الحكمفصوص.848

.(م8892)ليدن:،بريلمط.،المسائلعيون.849

.(ـه8346)الهند:آباد،حيدر.مطالكبير،زينونرسالة.،50

الكاثوليكية،.مطنادر،نصريألبير:عليهوعلقلهقدم،الفاضلةالمدينةأهلآراء.858

.(م،968:)بيروت،2!ط

643،هـ(.)الهند:آباد،حيدر.مط،القلبيةالدعاوى.852

.(م،925)الرياض:،الوطنيةفهدالملكمكتبةمط.،متفرقةمسائل.،53

دارمط.،نبيلعماد:تحقيق،الفارابيةالرسالاتبعضفيالمرضيةالثمرة.،54

.(م20،2:)بيروت،الفارابي

لللأثارالفرنسيالعلميالمعهدمط.جواشون،:تحقيقالحدود،فيرسالة.،55

.(م،963:)القاهرة،الشرقية

قابس،دار.مط،عاصيحسن:تحقيق،والطبيعياتالحكمةفيرسائلتسع.،56

.(م8986:م.د)

للأرالفرنسيالعلميالمعهدمط.بدهمي،الرحمنعبد:تحقيق،الحكمةعيون.،57

.(م8954)القاهرة:،الشرقية

.(م8974:)القاهرةد.مط.،.عبدهمحمد:تحقيق،الهداية.858

:(م57،79،هـ/أحمد)تبنالخليلالرحمنعبدعليأبو4الفراهيدي

الأعلميمؤسسة.مط،السامرائيوابراهيمالمخزوميمهدي:تحقيق،العينكتاب.،59

.(م،988:)بيروت،للمطبوعات

:(م95،هـلم289)تهحمدبنأحمدبكرأبو.الهمذانيالفقيهابن

.(م،996:)بيروت،الكتبعالم.مط،الهادييوسف:تحقيق،البلدانكتاب.،60

203،هـ(.)ليدن:،بريل.مط،البلدانكتابمختصر.،6،
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!لاميدالدكرل!سهحيممكرينمحضا!*تال!ملا

:(م84،4هـ/887)تيعقوببنمحمدالدينمجدالفيروز،بادي،

.(م8977)الفاهرة:،للكتابالعاهةالمصربةالهبنة.مط،المحبطالفاموس.862

:(م836!هـ/770)عليبنمحمدبنأحمد،الفيومي

.(م2008:)القاهرةالمختار،مؤسسة.مطمراد،يحيىتصقيق:المنير،المصباح.863

:(م962هـ/35،)تالباقيعبدالحسينأبو.البغداديقانعابن

)د.م:د.ت(.الفكر،دار.مطقوتلاي،ابراهيمخليل:تحقيق،الصحابةممجم.،64

:(م889هـ/276)تالدينوريهسلمبناللهعبدهحمدأبو.قتيبةابن

،4ط،المعارفدار.عكاشه،مطثروت:لهوقدمحققهه56،.المعارف

مط.،العريانالمنعمعبدمحمد:راجعه،تميمحسنله:قدموالشعراء،الشعر.،66

.(م89ـه7:)بيروت،3ط،العلوم)حياءدار

:(م،272هـ/67،بكر)تأبيبنمحمداللهعبدأبو،القرطبي

هشام:تحقيق،الفرقانوآيالسنةمنتضمنتهلماوالمبينالقرآنلأحكامالجامع.،67

.(م2003:)الرياض.الكتبعالمدار.مط،النجاريسمير

:(م،6،0هـ/80،9)تيوسفبنأحمد،القرماني

سعيد،وفهميحطيطأحمد:وتحقيقدراسة،التاريخفيالاولوآثارالدول868.أخبار

.(م8992:م.د)،الكتبعالممط.

:(م،283هـ/682)تهحمودبنمحمدبنزكريا،القزويني

.(ت.د:)بيروتصادر،دار.مطالعباد،وأخبارالبلادآثار.،69

:(م،0،5هـلم406)تطلحةبنالملكعبدبنهوزانبنالكريمعبد.القشيري

دار.مط،الشريفبنومحهودمحمودالحليمعبد:تحقيقالقشيرية،الرسالة.870

904،هـ(.:)القاهرة،الشعب

:(م،248هـ/646)تالأشرفالقاضيبنعليالحسنأبوالدينجمال،القفطي

د.ت(.:)القاهرة،المتنبيمكتبةمط.الحكماء،بأخبارالعلماء87،.أخبار

:(م،4،8هـ/82،أحمد)تالعباسأبو.القلقشندي

الكتابدارمط.،الأبياري)براهيم:تحقيق،العربأنسابمعرفةفيالأربنهاية.،72

99،م(.،:بيروت)القاهرة-.3ط،اللبنانيالكتابولارالمصى
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طيواهفيليب!ولهالعة

.(م،922)القاهر8:،العلميةالكتبدارمط.الإنشا،وصناعةالأعشىصبحكتاب.873

رسي)تالادالحسنيادرشىبنجعفرالفيضأبيبنمحمداللهعبد.أبوالكتاني

:(م"926/ـه"345

المنتصرمحمد:تحقيق،المشرفةالسنةكتبمشهورلبيانالمستطرفةالرسالة.،74

.(م2000:م.د)،6ط،الاسلاميةالبشاثردار.هط،الزمزحيمحمدبن

)تالقرشيالدمشقيالبصرويكثيربنضوءبنكثيربنعمربنكثير،اسماعيلابن

:(م"372هـ/774

دار.مطالجو!و،الرحمنعبد:تقديمالليام،سعيد:تحقيقالأنبياه،قصص.875

.(م8988)بيروت:،الحياةمكتبة

للطباعةهجر.مط،التركيالمحسنعبدبناللهعبدتيقيق:،والنهايةالبداية.876

.(م،997:)القاهرةوالنشر،

الدين،شمسحسينمحهد:تحقيقكثير،)بنتفسير-العظيمالقرآنتفسير.،77

9،4،هـ(.)بيروت:،العلميةالكتبدارمط.

الجامعية،المعرفةدارمط.الواحد،عبدمصطفى:تحقيق.النبويةالسيرة.،78

.(م،976)بيروت:

:(م995هـ/380)تالبخارياسحاقبنهحمدبكرابوهالكلاباذي

،2ط،الخانجيمكتبةمط.8أبري،رثر:تحقيق.التصوفأهللمذهبالتعرف.،79

.(ـه8485)القاهرة:

ابنالساثببنالنضرأبيهحمدبنهشامالمننرأبو،الكلبيابن

:(م8"9هـ/204بشر)ت

.(م2000:)القاهرة،4ط،المصريةالكتبدار.مطباشا،زكيأحمدتحقيئ:،الأصنامكتاب.،80

العظم،فردوسمحمودتحقيئ:عنه،حبيببنسد:رواية،النسبجمهرة.،8،

،2ط.العربيةاليقظةدارمط.،مروةحسن:قراءةزكار،سهيل:تقديم

.(م،986)دمشق:

:(م859هـ/256)تاسحاقبنيعقوبيوسدأبو.الكندي

مط.،ريدةأبوالهاديعبدمحمد:وتقديمتهقيق،الفلسفيةالكنديرساثل.،82

.(ـه8398)القاهرة:.2ط.حسان

-!58-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الاسلاميوالفكرل!سيصالفكربينالحضا!مةالضلات

:(م8699هـ/8،،8)تباقرمحمدالشئ،المجلسي

العربي،التراث)حياءدارمط.الأطهار،الأئمةأخبارلدررالجامعةالأنواربحار.،83

.(م،983:)بيروت.3!ط

:(م956هـ/345)تالحسينبنعليالحسنأبو.المسعودي

مط.،الصاوياسماعيلاللهعبد:ومراجعتهبتصحيحهعنى،والأشرافالتنبيه.،84

.(م،938)مصر:،الإسلاميةالشرق

دار.مطالحميد،عبدالدينمحيمحهد:تحقيقالجوهر،ومعادنالذهبمروج.885

.(م،973)بيروت:،5طالفكر،

:(م874هـ/26،)تالنيسابوريالحجاجبنمسلمالامام.مسلم

.2ط.المعرفةدارمط.شيحاهمأمونخليلالشيخ:تحقيق،مسلم68،.صحيح

.(م2007)بيروت:

:(ـه384)تعمرانبنمحمداللهعبدأبو،المرزباني

د.ت(.:م.د)د.مط.،،العربالشعراءمعجم.،87

:(م8459هـلم864أحمد)تبنمحمدالدينجلال،المحلي

.(م2007:القاهرة)،يدالجدالغددار.مط،الجلالينتفسير.،88

:(م،030هـ/42،)تالأصفهانيالحسنبنمحمدبنأحمدعليأبو،المرزوقي

الكتبدار.مطالمنصور،خليل:آياتهوخرجضبطه،والأمكنةايأزمنةكتاب.889

.(م8996)بيروت:،العلمية

:(م8932هـ/835،)تالعلويمصطفىبناحمدالمستفانمي،

.(م،986:)بيروت،زيدونابندار.مطهالقواصسعود:تحقيقالقدوسيةهالمنح0،95

:(م،628هـ/8038)تالرؤوفعبدمحمد،المناوي

الفكر،دار.مطهالدايةرضوانمحمد:تحقيق،التعاريفمهماتعلىالتوقيف.89،

0،4"هـ(.:)بيروت

:(م،44،/ـه845)تعليبنأحمدالدينتقي،المقريزي

مط.الشرقاوككا،ومديحةزينهم:تحقيقوالآثار،الخططبذكروالاعتبارالمواعظ.892

.(م8998)القاهرة:،مدبوليمكتبة
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وللراجعللي!الهرقانمة

:(م995هـ/380بكر)تأبيبنأحمدبنهحمداللهعبدأبيالدينشمس،المقدسي

.(م2003)بيروت:،العلميةالكتبدار.مط،الأقاليممعرفةفيالتقاسيم39،.أحسن

مفلح:بنمحمدبناللهعبد.المقدسي

الرسالة،مؤسسة.مط،الخياموعمرالأرناؤوطشعيب:تحقيق.الشرعيةالآداب.894

.(م،999)بيروت:

:(م،3،8هـ/7،،)تالأنصاريمكرمأبيبنمحعدالفضلأبيالدينجمالمنظور.ابن

.(م2003:)بيروت،العلميةالكتبدار.مط،العربلسان.895

:(م8640/ـه،050)تالفنيعبد،النابلسي

.(ـه8304)القاهرة:،الزمان.مط،الفصوصكلماتحلفيالفصوصجواهرشرح.،96

.(م،976:)الكويت،2ط.المطبوعاتدار.مط،الوليشطححكم.،97

)بيروت:،العلميةالكتبدار.مطعطا،القادرعبدمحمد:تحقيق،الربانيالفتح.،98

504"هـ(.

072،هـ(.:)بيروت،الجيلدار.مط،الحقائقديوان.،99

.(م،999:م.د)والنشر،للطباعةقتيبةدار.مط،ألحانخمرةالتوحيد-رسالة.200

العربية8للدراساتالفرنسيالمعهدمط.،الدينعلاءبكري:تحقيق،الحقالوجود.208

.(م،995)دمشق:

:(م،389هـ/792)تابراهيمبنمحمد،النفزي

محمودالحليمعبد:تحقيقالعطائية،الحكمشرحفيالعليةالمواهبغيث.202

د.ت(.:)القاهرة،المعارفدار.مط،الشريفبنومحمود

:(م،93،/ـه،350)تيوسف،النبهاني

الثقافية،المكتبة.مطعوض،عطوةابراهيم:تحقيقالأولياء،كرامات302.جاهع

"84،هـ(.)بيروت:

:(م،046هـ/438)بالوراقالمعروفاسحاقيعقوبأبيبنهحمدالفرجأبو،النديمابن

كتبهم.وأسماءوالمحدثينالقدماءمنالمصنفينالعلماءأخبارفيالفهرست.204

.د،المازندرانيالحائريالعابدينزيدبنعليابنتجددرضا-تعقيق:

.(م،97،:)!هران،.مط
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اممملاميوالخكرل!سيحي،لفكربينالحضا!سةالض!

:(م96،هـ/350)تاسماعيلبناللهعبد،الهاشمي-

،الكندياسحاقبنالمسيحاللهعبدالىالهاشمي)سماعيلبناللهعبدرسالة.205

.(م،880)الهند:د.مط.،

:(م8088هـلم48،)تالانصاريعبداللهبنابواسماعيل.الهروي-

.(ـه8386:)القاهرة.2طهالحلبيالبابيمصطفىمط..السائرينمنازل.206

:(م833هـ/2،8)تالمعافريهشامبنالمكعبدهحمدابو،هشامابن-

(م8975)بيروتالجيلدار.مطسعدهالرؤوفعبدطه:تقديم،النبويةالسيرة.207

:(م945هـ/334داود)تبنيوسفبنيعقوببنأحمدبنالحسنمحمدأبوالهعداني،-

الدار.مط،الخطيبالدينمحي:تحقيقحمير،وأنساباليمنأخبارمنا"كليل.208

.(م،987)اليمن:،2طللنشر،اليمنية

44،هـ(:هـأو880)تهنبهبنوهب-

)صنعاء:اليمينة.والابحاثالدراساتمركز:تحقيقحمير.ملوكفيالتيجان.209

.(م،979

البغداديالروميالحموياللهعبدبنياقوتاللهعبدأبيالدينشهاب،الحمويياقوت-

:(م8228هـ/626)ت

.(م،977)بيروت:صادر،دارمط.ءالبلدانمعجم.280

:(م904هـ/292)تالبفداديواضحبنوهببنجعفربناسحاقبنأحمد،اليعقوبي-

العطارمؤسسةمط.المنصور،خليل:حواشيهووضععليهعلق،اليعقوبي8،2.تاريخ

د.ت(.:)العراق،الثقافية

.(م8860)ليدن:،بريل.مط،البلدانكتاب.282

هكلاسيحيش:المصادر

أفلاطون:-

العامة،المصريةالهينة.مطمطر،حلميأميرة:ترجمة،العلمعنأوثياتيتوس.،

.(م8973)مصر:

.(م8980)بيروت:،القلمدار.مطخباز،حنا:ترجمة،أفلاطونجمهورية.2
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وللراجعللصالرتافعة

والترجمةالتأليفلجنةمط.محمود،نجيبزكي:ترجمة،أفلاطونمحاورات.3

.(م8954)مصر:،2طوالنشر،

وعباسقنواتيجورجوالأبساسيعلي:وتعليقترجمةأوالحب،المأدبة.4

.(م،970:م.د)،الجامعيةالكتبدارمط.،الشربيني

:"فلوطرخوس،"بلوتارك-

العربيةالدارمط.،اللهفتحجرجي:ترجمة،الإغريقوفلاسفةأباطرةتاريخ.5

.(م0،20:)بيروت،للموسوعات

أرسطو:،طاليس-

وكالةمط.بدوككا،الرحمنعبد:تحقيق،حنينبن)سحاق:ترجمة،الأخلاق.6

.(م،979:)الكويت،المطبوعات

.(م894)مصر:.للكتابالعامةالمصريةالهيئة.مط،حنينبن)سحاق:تحقيق،الطبيعة.7

هيرودوتس:-

.(م2004:طبي)أبو،الثقافيالمجهع.مط،الملاعالالهعبد:ترجمة،هيرودوتستاريخ.8

هوميروما:-

.(م20،4:)القاهرة،الجامعيالحرمدار.مط،المعبيالحسينيالحسيني:وتقديم)عداد،الإلياذة09

.(م،983)لبنان:،للملايينالعلمدارهط.،الخالديسلامعنبره:ترجمةالأوديسا،.80

الجامعي،الحرمدار.مط،المعبيالحسينيالحسيني:وتقبيماعداد،الأوديسة.8،

.(م4،20:)القاهرة

:اليهوديكربونابن8يوسفوس-

د.ت(.:)بيروت،العلمية.مط،اليهودييوسفوستاريخ.82

والمسيحيش:السريانيش9لمصادر

:الآشوريالكلدانيشير.أدي-

.(م2007)سوريا:،الذهبيالحرف.مطكلدووآشور،تاريخ.8

القبطية:الكنيسةآباء-

.(م2005:م.د)،الساثحمكتبة.مطجبور،أسبيرو:تقديم،الرهبانبستان.2
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الاسلاميوالفكرللسيصالنكربينالحضاريةال!لات

:ايسوذورس

.(م2002:)القاهرة،للطباعةهارمونيشركة.مط،الكنيسةتاريخفيالنفيسةالخريدة.3

جرجس:مارباسبورتنج.

رويس،الأنبامط.،كنسيةشخصياتبعضمعوقديسيهاالكنيسةآباءقاموس.4

.(م،986)مصر:

:أفرامأغناطيوس،برصوم

.6طبيبليون،ومكتبةدار.مط،السريانيةوالآدابالعلومتاريخفيالمنثوراللؤلق.5

.(م،996:م.د)

:بهنامقورلس8بني

.(م8867)الموصل:الدومنكيين،الآباءدارمط.،الكنيسةحقيقةبيانفيالنفيسةالدرة.6

:(م420سنةبعدبلاديوس)توفي

،جيارةكميلجوزيف:للعربيةنقله،الرهبانبفردوسالممروفاللوزيالتاريخ.7

.(م2007)بيروت:البولسية،المكتبةمنشوراتمط.

يوحنا:،الثانيبولس

لوسائلالأسقفيةاللجنةمنشورات.مط،المكرسةالحياةفيرسوليارشاد.8

.(ت.د:)لبنان،الإعلام

:يعقوبسوريوستوما،

.(م8953)بيروت:،.د.مط،الأنطاكيةالسريانيةالكنيسةتاريخ.9

:أفرام.الديراني

.(م،899:)بيروت،الأدبية.مطالنسكية.الحياةفيالهنيةالعيشة0،5

يسطسالصمونيلي:ديوسقورس.

مط.)سكندر،مكسيميخائيل:ومراجعةاعداد،المسيحيةتاريخموجز.8،

.(م2003)مصر:،للطباعةهارمونيشركة

يوحنا:.الفمذهبي

الأنبامط.بيشوى،ا!أنبامرتوريوسالقمصالراهبطعداد:ترجمةالبتولية،.82

د.ت(.)مصر:بيشوى،
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وللراجعللصالرفانمة

:أثناسيوس8لرسوليا

كاملصموئيل:اليونانيةعنعربهاالآريوسيين(،)ضدالمسيحلالوهيةالشهادة.83

:)القاهرة،للطباعةكماليوسفدار.مطالشهيد،عبدونصحيالمسييحعبد

والثالثة.والثانيةالأولىالمقالة،(م،984

:(الميلاديعشرالرابعالقرنمنتصففييفوت)ايركزأبيبنيوحنا،سباعابن

منصورنيكتور:اللاتينيةالىونقلهحققه،الكنيسةعلومفيالنفيسةالجوهرة.،4

.(م8966:)القاهرة،الجديدةالقاهرة.مطالفرنسيسي،مستريح

:(م52،)تيعقوب،السروجي

الأبحواشيها:وكتبالعربيةالىونقلهالهقدمنينوو.الىوالنداءالنبييونان.85

د.ت(.:م.د)،الأنطونيةالجامعةمنشورات.مط،الأنطونيحبيبأبي)ميل

د.ت(.)دمنهور:،ميخائيلالملاككنيسة.مط،الالهيوالتجسدالبشارةتأملات.،6

:(م8899)تميخائيلمار.السرياني

غريفوريوسمار:السريانيةعنعربهالكبير،السريانيميخاثيلمارتاريخ.،7

.(م8996:)حلب،مارديندار.مط،شمعونصليبا

منسي:يوحنا.الشماس

.(م،924)مصر:،اليقظةمط.،القبطيةالكنيسةتاريخ.،8

الثالث:شنودة

د.ت(.)مصر:د.مط.،،الشخصيةالأحوالفيمبادئناوأهمالمسيحيةفيالواحدةالزوجةشريعةكتاب.،9

:سوي!وفروف،الصوري

)مصر:،العربيةالكتب)حياءمط.دار،الأهوانيفؤادأحمد:تحقيق)يساغوجي،.20

.(م،052

:(م685)تالملطيالفرجأبوغريفوريوس،العبريابن

(م200،:)القاهرة،العربيةالآفاقدار.مط،الدولمختصرتاريخ.2،

لومند:.الفرنسي

المرسلينالآباء.مط،البستانييوسفالخوري:ترجمة،الكنيسةتاريخخلاصة.22

.(م8888)بيروت:،اليسوعيين

-9(5-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


مهميومدكيل!هحيممكرفيةم!ضحممض!

:(م958هـ/340يوسابيوس)ت،القيصري

للطباعة،تريكروحيشركة.مطداود،مرقسالقمص:ترجمة،الكنيسةتاريخ.23

.(م8988:)القاهرة،3!ط

للطباعة،هارمونيشركةمط.داود.مرقس:ترجمة،العظيمقسطنطينحياة.24

.(م،975)مصر:

:نصريبطرس،الكلداني

الآباهديرمط.،السريانوالمغاربةالمشارقةتاريخفيا!أذهانذخيرة.25

.(م8905)الموصل:،الدومينيكان

:مسرةجراسيموس،اللاذقي

.(م،898:)الإصكندرية،الأميرية.،مطالانشقاقتاريخ.26

:(الميلاديالعاشرالقرنفيساولررس)توفي،المقفعابن

العربي،العالمدارمط.،خليلسمير:وتحقيقتقديم،العقلمصباحكتاب.27

.(م8978:)القاهرة

.(م2004)مصر:،للطباعةهارمونيشركة.مط،البطاركةتاريخ.28

:هجهولمؤلف

.(م2000:)القاهرةالمنار،مكتبةمط.وأوطانها،الشرقيةالكنائس.29

متى:،المسكين

.(م8960:)القاهرة،3طمقار،أنباالقديسديرمط.،الخالدةالكنيسة.30

يداو)راقمأنباالقديسدير.مطمقار،الأنباالقديسعصرفيالقبطيةالرهبنة.3،

.(م8984:)القاهرة،2ط،(النطرون

السابعالقرنمنتصف)توفيالروميقسطنطينبنمحبوببنأغابيوس،المنبجي

:(الهجري

!!لوه!سهحالهالباترلوجيا:سلسلةضمنمنشور،المنبجيتاريخكتاب.32

.(م،869:م(.)بيروت89،،)باريس!:،هه!م*الم!3

هكسيموس:.مظلوم

.2طالنجار،يوحنامط.مط.،القديسينأخبارفيالثمينالكنز.33
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بديععل!صموتلامة

-هلاتيوما:

)اهمرشليم:،البطريركيةالمقدسالقبر.مط،الكنيسةحالشرعفيالنفيسةالدرة.34

.(م"867

:اغناطيوس.الثالثيعقوب-

.(م،978)دهشق:باه،ألف.مط.البرادعييعقوبمار.35

وطععرقى:طعرتالمراجع

زكريا:.ابراهيم-

د.ت(.)مصر:مصر،مكتبةمط.،الحبمشكلة.8

:حمديمحمد.ابراهيم-

د.ت(.)القاهرة:د.مط..ا"سكنددي،الأدب.2

د.ت(.)القاهرة:د.مط.،ا"غريق،لحضارةالمميزةالخصانص.3

:أنطوان.وعربهيشالابرصه-

.(م8997)بيروت:البولسية،مط.،(مالهأول)523نيقيا-الأولالمسكونيالمجمع.4

هحمد:بنأحمدعياد.ابن-

.(ـه8486:)القاهرة،2ط،القاهرةمكتبةمط.،الشاذليةالمأثرفيالعليةالمفاخر.5

فرتاس:ابن-

.(م2009:بيروت)بفداد-،الجملمنشورات.مطوقسطنطين،بولسمسيحية.6

المنعم:عبدبكر.أبو-

د.ت(.)مصر:،للطباعةمصردار.مط،وحضارتهتاريخهالقديمالعراق.7

علي:محمد،ريانأبو-

الجامعية،المعرفةدار.مط،المتأخرةوالمدارسأرسطو-الفلسفيالفكرتاريخ.8

.(م،972)الاسكندرية:،3!ط

:م.د)،العربيةالكتباحياءدارمط.،سقراطقبلاليونانيةالفلسفةأصول09

.("م954
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الاسلاصوالنكرل!سيصطفكر!بالحضا!يةالضلات

هحمود:محمدقحف.أبو

الفلسفةبينالثقافيوالحوارالحضاري)التاريخالفلسفيةالاسكندريةمدرسة.،ه

.(م200،مصر:)لوفاء.ادار.مط،(والدين

يوسف:وعتيشا.ألبيرأبونا،

.(م8982)بغداد:،المشرقاوفسيتمط.جديد(،لعالمالمقتسم)الخبزالمسيحيسوع.،،

ألبير:"أبونا

.(م،985)بفداد:،2طوالنشر،للطبعالتايمسشركة.!م8الشرقيةالمسيحيةالكنيسةتاريخ.،2

:جمالورلهشيد.سعيدساميالأحمد.

.(م،988)بغداد:د.مط.،،القديمالأدنىالشرقتاريخ.،3

سعيد:ساميالأحمد.

.(م808،)بغداد:،المحليالحكممط.،الجزريةاللغاتتاريخالىالمدخل.،4

الحميد:عبدمحمدأحمده

.(م،98،)دمشق:،العربيةالموسوعةهيئة.مط،القديمةمصر-العربيةالموسوعة.،5

يوسف:أحمد.

.(م8937:)القاهرةد.مط.،.والحجالمصمل.،6

محمود:ادرش!العزيزعبدأبوادرشي.

دارمكتبةمط.،الأمةفيالسيءوأثرهاالصوفيةعندالعقديةالانحرافاتمظاهر.،7

.(ـه84"2:م.د)،المنهاج

ابرهارد:أرنولده

مرقس.أنطونيوسالأنبا:تقديم،حبيبعزيزهناء:ترجمة،الأوائلالمسيحيون.،8

.(م2000:)القاهرةالمنار،مكتبة.مط

عيسى:الخوري8أسعد

.(م،922)دمشق:حمص،.مط،المسيحيةالكنيسةتاريخفيالنقيةالطرفة0،9

هكسي:هيخاثيلاسكندره
الأنبا:وتقديممراجعة،الغربيةالخمسةالمدنبنتابوليسكنيسةتاريخ.20

د.ت(.)مصر:،البرينيمط.،باخوميوس
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وللراجعلمصالرقانمة

تم:حا.عيلسماا

أمجاد،مط.5(الهنديةالأديان-اليهودية)المسيحية-الإسلامقبلالكبرىالأديان.2،

.(م2009)بيروت:

هحروس:حلميهاسماعيل

القديهة،العربيةوالجزيرةوالشامالنهرينبينمابلاد-وحضارتهالعربيالشرق.22

.(م8997)1"سكندرية:،الجامعةشبابمؤسسة.مط

أحمد:عارفهاسماعيل

.(م2002:)صنعاءالمجد،دار.مط،الشاموبلادالعراق.23

حبشي:أميلالأشقر.

ومؤسسةالأندلسيدارمنشورات.مط،التاريخملكاتأعظمتدمرملكةزينب.24

.(م8975:)بيروت،2ط،للثقافةناصر

الرحمن:ضياءمحمد،الأعظمي

،2ط،ناشرونالرشدمكتبةمط.الهند،وأديانوالمسيحيةاليهوديةفيدراسات.25

.(م0320:)الرياضى

سعيد:،الأفغاني

.(م8993:)الكويت،4طللنشر،العروبةدارمط.،والإسلامالجاهليةفيالعربأسواق.26

علي:بنمحمدا!وع،

.(م897،:)القاهرة،السعادة.مط،الحضارةمهدالخضراءاليمن.27

جعفر:.ياسينآل

.(م،985)القاهرة:،الكتبعالممط..ورسومهحدودهفيالفارابي.28

حسن:.الباش

)بيروت:،للطباعةقتيبةدارمط.،والأناجيلالقرآنبينالنصرانيةالعقيدة.29

.(م2004

:حمويصبحيواليسوعي،أنطوان،الغزال

.(م2002:)بيروت،المشرقدار.مط،المفصلالكنيسةتاريخ.30
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الاسلاميوالفكرللسيصالفكربينالحضا!لهةالضلات

بولس:الخوريالفغالي.

.(م2003)بيروت:البولسية،.مط،القديموالشرقالمقدسالكتابفيالجامعالمحيط.3،

أمين:هحمد،الكردي

923،هـ(.)مصر:،السعادة.مطالنقشبندية،مناقبفيالسرمديةالمواهب.32

خزعل:الماجطي.

.(م200،:)ا!اردن،الشريقدار.مط،الكنعانيةالمعتقدات.33

يوسف:فرنسيس،المخلصي

د.ت(.)بغداد:الزهان،.مطجولاغ،نيوحنا:تعريب،العراقكنائسفيالعذراءمريم.34

د.ت(.)بغداد:،الزمان.مط،الحياةالىدروب.35

حبيب:ايرشى.المصري

.(م2003)الإسكندرية:،8ط،باسبورتنججرجسماركنيسة.مط،القبطيةالكنيسةقصة.36

:الفتاحعبدعلي.المغربي

.(م8996)القاهرة:،وهبةمكتبة.مط،المتكلمينوموقفالقديمالشرقيالدينيالفكر.37

يحيى:هاشم.الملاح

.(م،994)الموصل:والنشر.للطباعةالكتبدارمط.ا"سلام،قبلالعربتاريخفيالوسيط.38

:احسان،الملائكة

)بغداد:،العامةالثقافيةالشؤوندارمط.،والرومانا"غريقالكتابأعلام.39

.(م200،

جوزيف:.المنشاوي

.(م2082:م.د)،.د.مط،المقدسالكتابفيالأممأجناس.40

الفيض:أبوهحمودهالمنوفي

د.ت(.)القاهرة:،الاسلاميالعالمدار.مط،اللهالىالطريقمعالم.4،

.(ـه8387:)القاهرة،الحلبيمؤسسةمط.الأولياء،جمهرة.42

:عثمانمحمد،الميرغني

553،هـ(.:)القاهرة،الحلبيالبابيمصطفى.مطالغراثب،مجمعديوان.43
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وللراجعللصالهرقانمة

علي:أميرسيد،الناصري

دارمط.الهيللنستي،العصرفيالقديمالأدنىوالشرقمصروحضارةتاريخ.44

.(م8992:)القاهرة،العربيةالنهضة

سالم:رشيدهالناضوري

.(م،975:)1"سكندرية،الإسكندريةجامعة.مطانشائها،قبلللاسكندريةالأولالمجتمع.45

هحمد:راغبزغلولالنجاره

دارمط.المطهر80والسنةالكريمالقرآننيالعلميالاعجازدراسةالىمدخل.46

.(م9020:بيروت)،المعربة

حسن:.النجفي

)بغداد:،هربيةأفاقدار.مطالقدبم،العراقفيوالأعلامالمصطلعاتمعبم.47

.(م"983

ساهي:هليالنشار.

.(م،9!،)مصر:،المعارفدارمط.ا"سلام،فيالفلسفيالفكرنشأة.48

الاسكندربة،المعارفمشأ؟مط.،(الاسلامفي)فيدرنالأفلاطونيةلأصول.49

.(م8968:)الإسكندرية

مصطفى:النشار.

.(م،997)القاهر8:قباء،دارمط.،اليونانيةللفلسفةالشرقيةالمصادر.50

.(م،985)مصر:،المعارفدارمط.أرسطو،عندالمعرفةنظرية.5،

مط.،واليونانيةالمصريةالفلسفةفيدراسات-القديمةللفلسفةجديدتاريخ.52

.(م8992)القاهرة:،للإعلامبرسزووموكالة

الدار.مط،والغربيةالاسلاميةالفلسفةفيوأثرهاأفلاطونعندالالوهيةفكرة.53

.(م2005:)القاهرة،4ط،السعوديةالمصرية

دارمط.،اليونانيةوالفلسفةالشرقيالتراثبينالفلسفيةالاسكندريةمدرسة.54

.(م،599:لقاهرة)ا،المعرف

صبرينة:الواعره

.(م20072008-)اليزانر:،.د.مط،القديمةال!ضاراتتاريخ.55
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12سلاميوالنكرل!سيحيييمكربينالحضا!ءالمملات

:شكريمحمودالسيد.الآلوسي

بهجتمحمد:وضبطوتصحيحشرح،العربأحوالمعرفةفيالأرببلوغ.56

،هـ(.384)بفداد:،السلامدار.مط،الأثري

الدين:حسامالآلوسي.

.(م،986)بغداد:،2ط،.د.مط،والمتكلمينالفلاسفةبينحوار.57

فرماج:بطرس،اليسوعي

)مصر:،2ط.للموسوعاتالعربيةالدار.مطالأبرار،تراجمفيالأخيارمروج.58

.(م20"5

:حمويصبحي.اليسوعي

جانالأب:المسكونيةالناحيةمنفيهالنظرأعاد،المسيحيالإيمانمعجم.59

.(م،998:)بيروت،2ط،المشرقدار.مطكوربون،

.(م،960:)بغداد،3ط،الزمان.مط،المريميالشهر.60

.(م،998:)جوت،المشرقدار.مط،المسيحالوهيةبطلالاسكندريأثناشوسالقديس.6،

شيخو:لويس،اليسوعي

اليسوعيين،المرسلينالآباء.مطنجدوالحجاز،شعراء-النصرانيةشعراءكتاب.62

.(م8890)بيروت

.(م،986:)بيروت،2ط،المشرقدار.مط،الجاهليةعرببينابهاوآالنصرانية.63

أحمد:القالرعبد.اليوسف

.(م،966:)بيروت،العصريةالمكتبة.مط،البيزنطيةالامبراطورية.64

نجيب:زكيومحمودهأحمد،امين

.(م8935:)القاهرة،2ط،المصريةالكتبدار.مط،اليونانيةالفلسفةقصة.65

حكيم:.أمين

واديلرهبنةمقارنةدراسةمع-المصريةوالديريةالرهبانيةتاريخفيدراسات.66

.(م8963:)القاهرة،رمسيس.مط،العربيالفتححتىالنطرون

:عتمان،أمين

.(م،959)القاهرة:4والنشروالترجمةالتأليفلجنةمط.،الرواقيةالفلسفة.67
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وللراجعللصالرقانمة

:عثمان،أمين

.(م،998)بيروت:،العربيالفكردارمط.،فلسفيةومذاهبشخصيات.68

.(م،989:)القامرة،والتوزيعللنشرالثقافةدارمط.،الغربيةالفلسفةفيالمثاليةرواد.69

:عزت،أندراوس

د.ت(.)مصر:د.مط.،مصر،أقباطتاريخموسوعة.70

كيرلس:.الأنطواني

هارمونيشركةمط.اسكندر،مكسيميخائيل:وتعليقتنسيق،المجامععصر.78

.(م2002:لقاهرةا)،للطباعة

:فؤادأحمد،نيلأهواا

.(م8954)مصر:،العربيةالكتب)حياءدارمط.،سقراطقبلاليونانيةالفلسفةفجر.72

.(م،954:)القاهرة،2ط،المعارفدار.مط،أفلاطون.73

د.ت(.)مصر:مصر،مط.،العربفيلسوفالكندي.74

لاسي:دي.أوليري

علي.زكي:راجعه:كاملوهيب:ترجمة،العربالى)نتقالهاوسبلاليونانعلوم.75

.(م8962)القاهرة:،المصريةالنهضةمكتبة.مط

جان:هأونوره

ومنشوراتالبولسيةالمكتبةمط.،الكاثوليكيةللكنيسةالمسيحيالتعليممختصر.76

.(م2008:ن)لبنا،الرسل

جانين:وأوبوايه.أندريهايمار.

مط..ريحانأبو.جوفؤادداغر.مفريد:ترجمة،العامالحضاراتتاريخ.77

.(م8986:)بيروت،2ط،عويداتمنشهمرات

هاني:هباخوم

.(م9200:)روما،.مط.د،البتوليةلماذا.87

أندربه:،بارو

د.مط.،،التكريتيطهوسليمسليمانعيسى:ترجمةوحضارتها،فنونهاسومر.79

.(م8977)بنداد:

-7!5-
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!ط

!،ر8ر!أل

نهضةلهار"مجط،الدلما!يسهي!:ععةمكا!سي،الرزاقبد:لهرجم!ةا!سط!.هـ!

.(م8968)ا!اهرة:،رم!نلاوللطباهةمصر

همهما8ياسهم"

.(م!004:)بيروتالسنول،دار.مط،7االكلااللاهوثمعجم.،8

احعد:سهياثمممهله

.(م8973:ت!ب)العكر،دارمط،،الاسلامقبلالشاملهيالعس983

طهاباثر"

)بغداد:،2ط.العاليةالمعلميندار.مط،القديمةالحضاراثتارلههخفيمقدهة*83

.(م"9!6

حبيم!:موى،بباوي

.(م2008)مصر:،.د،مطكسي،الأداللاهوتاليالمدخل984

د.مط.،أرثولكسيأ،المرلهوضالحرديوالتدسيرالإلهيةالطبيعةلهيالشركةهـ.5

.(م2!هه)مصر:

لثشر"أ.ل.:

.(م،955)مصر:مصر،.مطوكنيستها،القبطيةالأمةتاريخ.86

:حألدردبمكر،

،2ط،مدبوليمكتبة.مطبك،حديدأبوفريدمحمد:تمريبلعصر،العرل!لهتح.87

.(م8996:)القاهرة

جوؤيف:نهرا.وأبوسعادوسليمهحبييبدر،

ابووأنطوانمرادوميشالشاهينجيروم:ترجمة،المشرقفيتاريخهاعبرالمسيحية.88

تدقيق:بدر،جباروديعة:مراجعة8زينةوحسنيعيدورندليخليفةأبووماريازيد

.(م200،:)بيروت،ديزاينبرنتنغآيس.مطعون،فسيب

الرحمن:عيد.بدوي

.(م8979:)الكوبت،5ط،.د.مط،اليويانيالعكررببع.89

.(م897%)الكويت.3ط،.د.مطالعرله!،ضدافلوط!095

.88"ء
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معز!لوسروقلهعه

.(م"945)مصر:..د،مطالوجيي،الانى.98

وكالةمط.8الثانيالقهمننهايةحتىيةالبطمنالاسلاهيالثصودثاريخ،92

.(م8987)الكويت:،2طالمطبوهات،

)الكوبت:8المطبوعاتحالةمط!،الاسلاميةالعضار8فياليوفانيالتراث.93

.(م،980

.(ت.د:)بمرروت،القلمدار.مط8اللاطهمن.94

.(م،945)القاهرة:العصربة.النهضةمكتبةمط.،الاسلاملهيالإلحادتاريخمن.95

.(م،979)ببروت:،5ط،الفلمدار.مطاليولهاني،الدكرخري!.96

:جان.بران

:م.د)للنشر،الأبجديةمط.كسم،أبوجورجوتعقيق:ترجمة،الأبيقوريةالفلسفة.97

.(م"992

يادبارا:براوت،

)كندا:،.د.مط،الياسريحسينمنا!:ترجمة8المسيحيةالىثرلهيمننظر98.8

.(م،993

سروليسن:هما،

.(م8968)بغداد:،.د.مط،جميلفؤاد:ترجمة،العراقالىرحلات.99

واليس:.!م

.(م،986:)قبرص،للدراساتسومر.مط،خياطةفهاد:ترجمة،الفرعونيةالديانة.800

:هنريجيمسبرستد.

.(م8983)بيروت:والنشر،للطباعةالدينعزمؤسسةمط.،القديمةالعصور.80،

د.ت(.)مصر:مصر،مكتبةمط.حسن،سليم:ترجمة8الضميرفجر.،02

اميل:برهييه،

مط.،طرابيشيجورج:ترجمة،والرومانيةالهيلينستيةالفلسفة-الفلسفةتاريخ.،03

.(م8982)بيروت:والنشر،للطباعةالطليعةدار

تولهيق:مو.

.(م8996)دهشئ:،2طالفكر،دار.مط.القديمالعر*تاريخ.،04

فى"89"
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الاسلاميوالفكرل!سيحيالفكربينالحضا!سةال!لات

:كارل.نبروكلما

أميننبيه:ترجمة،(العربيةوالإمبراطورية)العربالاسلاميةالشعوبتاريخ.805

.(م8966)بيروت:،للملايينالعلمدار.مط،البعلبكيومنيرفارس

:بطرس.البستاني

د.ت(.:)بيروت،المعرفةدار.مطوفن(،مطلبلكلعام)قاموسالمعارفدائرة.806

د.ت(.)بيروت:،لبنانمكتبةمط.،العربيةللغةمطولقاموس-المحيطمحيط.،07

العبسي:جوزيف،والبولسيحناوالفاخوري،سليمكيرلسهبسترس

.(م2008)بيروت:البولسية،مط.،الكنيسةآباءعندالمسيحيالفكرتاريخ.،08

:سليمان.البصري

.(م،97،:)بيروتد.مط.،،الآراميةاللنةأدب0،59

ابراهيم:8ومطرجونوألكساندر،الملكعبد.بطرس

.(م2000:)بيروت،3ط،للعانلةالكتبدار.مط،المقدسالكتابقاموس.،80

منير:،البعلبكي

.(م،998:م.د)،.د.مط،الأبيقوريالمذهب-الأبيقورية.،،8

صبحي:حسن،بكري

)الرياض:،الكتبعالممط.،الرومانيالإغريقيوالشرقوالرومانالإغريق.،،2

.(م8985

هـ،يدرس:بل،

علي،أحمداللطيفعبد:ترجمة،العربيالفتححتىا!برالاسكندرمنمصر.،،3

.(م،973:)بيروت،العربيةالنهضةدار.مط

نجيب:بلديه

.(م8968)الاسكندرية:،المعارفمنشأة.مط،الأفلاطونيةالأصول.8،4

)القامرة:8المعارفدارمط.وفلسفتها،الاسكندريةمدرسةلتاريخ5،،.تمهيد

.(م8962

ابراهيم:بنصالح،البليهي

.(ـه84،9:م.د)،2طد.مط.،،والمبتدعينالملحدينعلىوالردالمسلمينعقيدة.4،6

-5!5-
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ول!راجعللصالرقانمة

:نناعد،لبنيا

.(م،978)دمشئ:،القوميوالإرشادالثقافةوزارةمنشورات.مطوالتمريون،تدمر.8،7

بولس:غريفوريوس.بهنام

.(م8956)حلب:،الشرقمط.،والإيمانوالتضحيةوالجهادالبطولةقصة8،،.تيودورة

عفيف:.بهنسي

.(م8986)دمشئ:د.مط.،،الحضارةالشام.8،9

.(م8980)بغداد:،للطباعةالحريةدار.مط،وفنيةآثاريةلمحاتالشام.،20

محمد:،البهي

.(م898،:)القاهرة،وهبةمكتبة.مط،والشارحالهوفقالفارابي.،28

.(م8982:)القاهرة،6ط،وهبةمكتبة.مط،الإسلاميالتفكيرمنالإلهيالجانب.،22

:ديبور"

النهضةدار.مط،ريدةأبوالهاديمحمد:ترجمة،الإسلامفيالفلسفةتاريخ.،23

.(م898،:م.د)،5ط،العربية

هصطفى:8بوهندي

الطليعة.دار.مط،(مقارنةتحليلية)دراسةالقرآنتفسيرفيالسميصالتأثير.،24

.(م2004:)بيروت

محمد:بيصار،

.(م،973:)بيروت،اللبنانيالكتابدار.مط،(ومذاهب)مقدماتاليونانيةالفلسفة.825

فنا:فكتورنينابيفوليفسكياه

مط..هاشمعثمانالدينصلاح:ترجهة،وايرانبيزنطةحدودعلىالعرب.،26

د.ت(.)الكويت:،والآدابوالفنونللثقافةالوطنيالمجلس

:سليمانزكريا،بيومي

2،4،هـ(.:)القاهرة،الصحوةدارمط.مصر،فيوالسياسةالساسةبينالصوفيةالطرق.،27

مرجريت:تايلور،

د.ماهر:وتقديممراجعة،الرحيمعبدالمجيدعبد:تعريب،اليونانيةالفلسفة.828

.(م،958:)القاهرة،المصريةالنهضةمكتبة.مط،كامل
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7سلاميوالنكرللسيص،لفكربونالحضاريةالضلات

الوفا:ابوهالتفتازاني-

.(م8975:)القاهرة،الثقافةدار.مط،الإسلامفيوالكونالانسان.829

.(م،979:)القاهرة،3ط،الثقافةدار.مط،الإسلاميالتصوفالىمدخل.،30

:.فقوماسهتورانس-

الأولى،القرونفيالجامعةللكنيسةالكتابياللاهوتيالفكر-بالثالوثالإيمان.،38

مكتبة.مط،فلتسموريسجوزيف:مراجعةاسكندر،موريسعماد:ترجمة

.(م2007:م)د.،نابليون

ارنولد:.توينبي-

المصريةالهينةمط.ال!مطيعي،لس:ترجمة،الاغريقعندالتاريخيالفكر.832

.(م8990)القاهرة:،2ط،للكتابالعامة

طيب:هتيزيني-

.(م8997)دمشق:..د.مط،الوسيطالعصرفيالعربيللفكرجديدةرؤيةمشروع.،33

جابر:ناهدة.جاسم-

:م.د)د.هط.،.يخيفلاوموتللرغبات)شباعأبيقور-حديقةفي-السعادة.،34

.(م2083

-جبر.محمد:

.(م8993)دمشق:،الشاممط.،العربيةالفلسفةفيالكندي53،.منزلة

الأحد:عبد،جرجي-

.(م،923)بغداد:،الكاثوليكيةالسريانية.مط،المقدسةالتواريخخلاصة.،36

الكاثوليكية،السريانية.مط،الورديةأسرارتعاليمشرحفيالوفيةالخلاصة.437

.("م948)بغداد:

:كمالمحمدجعفر،-

)الاسكندرية:،الجامعيةالمعرفةدارمط.ومذهبأ،وتجربةطريقةالتصوف.838

.(م8980

ابراهيم:هجمعة-

.(م،968:)القاهرة،.د.مط،الإسكندريةجامعة.839

-!!5-
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و،لراجعللصالرقانمة

:لياسا،لجميلا

د.ت(.:م.د)،.د.مط،2ط،النظرياللاهوت.،40

الله:عبدرشيد،الجميلي

الراشدينوخلافةوالنبوةالإسلامقبلما)عصورالإسلاميةالعربيةالدولةتاريخ.،48

.(م8986:)بغداد،2طبغداد..مط،(والأمويين

العزيز:عبدابراهيم.جندي

.المطبوعاتلتوزيعالمصريالمكتبمط.،القديماليونانيالتاريخ248.معالم

.(م8999"998-:)القاهرة

أ!لر:هالجندي

.(م8977:م.د)ا"عتصام،دارمط..الإسلامعلىالمؤامرة.843

،ني:جوبير،

الأديب.مطأبونا،ألبيرالأب:تعريب،الأولينالقرنينفيالأولونالمسيحيون.،44

.(م9828:)بغداد،لبغداديا

فاطمة:هاللهجود

.(م8999:)دمشق،والتوزيعللنشرالحصاددار.مط،الحضاراتنبعسورية.845

فهمي:أثناسيوس،جورج

.(م،996)مصر:د.مط.،الآباء،فكرفيالبتولية64،.كتاب

فهمي:أفطوان،جورج

)القاهرة:)ا!أوفست(،رويسالأنبا.مط،الكنسيالتاريخمصادر-المؤرخونالآباء.847

.(م،993

مارتن:هيوأرنولدجونز.

دار.مط8حكمت)حسان:ترجمة،(رومانيةولايةكانت)حينالشامبلادمدن.،48

.(م89ـه7:)الأردن،الشروق

:يسري،الجوهري

.(م،998)مصر:،الفنيةالاشعاع.مط،السياحيةمصر948.جفرافية

-5-!كه
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الاسلاميوالفكرللسيصطنكربينالحضا!مةتال!يلا

:)دوارد.جيبون

أحمد:راجعه،درةأبومحمد:ترجمةوسقوطها،الرومانيةالإمبراطورية058.اضمحلال

د.ت(.:م.د).للطباعةالعربيالكتابدارمط.8هاشمنجيب

أولف:جيجن،-

)صر:،المصريةالنهضةدار.مط،اليونانيةالفلسفةفيالكبرىالمشكلات.،5،
.(م8976

يوسف:حبي،-

.(م200،:)لبنان،البولسية.مط،الآثورية-الكلدانيةالمشرقكنيسة.852

:رؤوف،حبيب-

مكتبة.مط،العالمعلىالإنسانيةوآثارهمامصرفيالديريةالرهبنةتاريخ.،53

.(م8978)مصر:،المحبة

جبرائيل:وجبور.ادوارد،وجرجيفيليبحتي،-

.(م8952:)بيروت،والطباعةللنشرالكشافدار.مط،مطولالعربتاريخ.،54

فيليب:حتي،-

مط.،رافقالمنعموعبدحدادجورج:ترجمة،وفلسطينولبنانسوريةتاريخ.،55

.(م8958:)بيروت،2ط،الثقافةدار

بنيامين:.دحدا

مط.،(السريانآشوريينللكلدوالأولى)ا!أصولقطرايي()بيتالبحريالقطر.،56

.(م2006)بغداد:،الثقافيدنبوجبرانيلمركزمنشورات

:الهاديعبدصلاح8والحيدريالستارعبدقحطان،الحديثي-

)البصرة:،البصرةجامعة.مط،والبيزنطيالساسانيالتاريخفيدراسات.،57

.(م،986

خالد:،حربي-

.(م2003:)الإسكندرية،الحضري.مط8جديدةرؤيةوالفارابيالكندي.،هـ5

سليم:حسن.-

.(م2000)مصر:،.مط.د،يمةلقدامصر.،95

-594-
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وللراجعللصالرقانمة

فهمي:أكرم.حسين

العربي،المنطئنشأةفيوأثرهالإسكندريةمدرسةفيالمنطقيالطبيالتقليد.،60

.(م،99،:)القاهرة،القاهرةجامعة.مط

طه:،حسين

.(م،933)القاهرة:،3طوالنشر،والترجمةالتأليفلجنة.مط،الجاهليبالأفي.868

أحمد:محمد،حسين

.(م،943:)القاهرةالاعتماد،.مط،القديمالعالمفيالإسكندريةمكتبة.،62

خليل:بنمحمد.الحفناوي

.(م،987)القاهرة:،الأزهريةالكلياتمكتبةمط.)دريس،)بنصلواتعلىالنفيسالجوهر.،63

:حسان.حلاق

.(م8986:)بيروت،العربيةالنهضةدارمط.،التاريخيالبحثمناهجفيمقدمة.،64

مصطفى:محمد،حلمي
د.ت(.:)القاهرة،2ط،المعارفدارمط.،الإلهيوالحبالفارضنب).،65

الله:عبدالحلو.

.(م،999:)بيروت،بيساندار.مط،السوريالتاريخفيالممالكصراع.،66

.(م،999)بيروت:د.مط.،،السوريةالجغرافيةالأسماءفيلغويةتاريخية76،.تحقيقات

:عبدهالحلوه

.(م8995)بيروت:،اللبنانيالفكردارمط.،العربيةالفلسفةتاريخفيالوافي.868

الستار:عبد،الحلوجي

.(م،97،)القاهرة:،المدرسيةالمكتباتجمعيةمط.،والمكتباتالكتبتاريخمنلمحات.،69

الحميد:عبدهحمدالحمد،

)سوريا:،الجديدةالطليعةدارمط.،والإسلامالمسيحيةحوارفيوالتثليثالتوحيد.،70

.(م2003

فهمي:أسعدحنا.

.(م8924)مصر:،اليوسفية.مط،الفلاسفةتاريخ.87،

-5كه5-
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م!لاميهدكل!مفثرس!صمحصلةلهضلات

،حسن:حنفي

.(م200،)القاهر8:والتوزي،والنشرللطباعةقباهدار.مط،الإبداعالىالنقلمن.،72

المنعم:عبد،الحنفي

.(م،980)بيروت.المسيرةدارمط..الصوفيةمصطلعات37،.معجم

هحعد:هحعودالحو!ي.

وا"جتماعية.الانسانيةوالبيوثللدراساتن!يعمط.،الوسطىالعصورلهيمصر.874

.(م"996)مصر:

:غسانخالد"

.(م،983)بيروت:هعويداتمنشورات.مط.الوحدانيةراندأفلوطين.875

:الإسلامظفر،خان

.(م8973)بيروت:النفانس،دارمط.القدبم،لهلسطين67،.ناربخ

جرجس:حنا.الخضري

.(م8994)القاهر6:،الثقافةدارمط.،المسيحيالفكرتاريخ.877

حمد:خليل،خليل

اللبناني،الفكردار.مط)نكليقي(،-فرنسي)عربي-الدينيةالمصطلحاتمعجم.،78

.(م8995)بيروت:

)و،خرون(:امين.الخولي

مط.،الإسلاميوالعصروالرومانياليونانيالعصر:المصريةالحضارةتاريخ.،79

د.ت(.:)القاهرةوالنشر،والطباعةللتأليفالعامةالمؤسسة

نهاد:هخياطة

4،4،هـ(.)دمشق:،المعرفةدارمط.،الصوفيةالتجربةفيدراسة.،80

روبين:،دانيال

القرونالىالأولالقرنمنتاريخيةأفريقيا)دراسةشمالفيالمسيحيالتراث.888

)و)خوةالمهدي.عوالخوري.م:مساعدة،مالكسمير:ترجمة،(الوسطى

.(م،999)بيروت:،الحياةمنهلدارمط.،خرىن(،

فى-9-هـ
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وللىئيل!صامرئالهمة

كلين:،لنيادا-

.(م،995)بغداد:،المأموندارمط.،يوسفليون:ترجمةالآنار،علمموسوعة.،82

الأحد:عبدداوده-

.(م835،:)القاهرة،.د.مط،عراقيمسلم:العربيةالىالتركيةمننقله،والصليبا"نجيل.8ـه3

مرقس:داود،-

.(م8973)مصر:،للطباعةالحديثةالقاهرة.مطكلسس،علىوالردأوريجانوسالعلامة.،84

تيم:.داولي-

ساعد،جوعانةسهيلوتحرير:ترجمة،المسيحيةوتاريخالمقدسالكتابأطلس.885

وكريستومايوسف:العربيةالىالكتابهذاونقلوتحريربحثفي

.(م2007:)الأردنوالنشر،للطباعةأوفير.مطحبش،وجريسداوسوت

جلانفيل:8داوني-

.(م8967:)القاهرة.النهضةدارمط.،نصحي)براهيم:ترجمة،القديمة68،.أنطاكية

:عدنانصفوان،داوودي

.(م،999)دمشق:.القلمدار.مط،القرآنوجامعالوحيكاتبثابتبنزيد.887

يوسف:،الدبس-

عبود،نظير:)شرافرعد،مارون:وتقديممراجعةوالنيى،الدينيسورياتاريخ.888

.(م،994:م.د)،.د.مط

دونالد:،ددلي-

صقرمحمد:مراجعة،الذهبييواتيموجميلفريزفارلق:ترجمةمصر،حضارة.889

.(م8964)مصر:والنشر،للطبعمصرنهضةدار.مط،خفاجة

ليونارد:.ددلي-

د.ت(.)القاهرة:د.مط.،،الباقيعبدأحمد:ترجمة،الحضارةمهدالرافدينوادي.890

عزة:هحمدملزه،-

:)بيروت،2طوالنشر،للطباعةالعصرية.مط،أسفارهممناسرائيلبنيتاريخ.،98

.(م8969

.(م،968)بيروت:،العصريةالمكتبةمط.4العربيالجنستاريخ.،92
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الاسلاصوالفكرللسيحيالفكربينالحضاريةالضلات

:.وجون،درين

ومط.الئقافةدار.مط،سلامةنسيمنكلس:ترجمةا!ربعة،وا!أناجيليسوع.،93

د.ت(.:)القاهرة،سيوبرس

عمر:،الدسوقي

د.ت(.:)بيروت،العربيةالكتب)حياهدار.مطالصفا،أخوان.894

عمانوئيل:،دلي

.(م،994)بغداد:،.د.مط.المشرقفيالبطريركيةالمؤسسة.،95

:ماركسيومروفيلوننكو،أندريه،دوبون

التوراة،الميتالبحر-قمرانمخطوطات-العهدينبينماكتاباتالتوراة.،96

،الجديدةالطليعةدار.مط،الخوريديبموسى:وتقديمترجمة،المنحول

.(م،998)دمشق:

:مروس.تنوبود

.(م2007)بغداد:،الوراقدار.مطأبونا،البير:ترجمة،وقلمهملسانهمالآراميون.،97

:سوكوفاليف.ف8دياكوف

)دمشق:،الدينعلاءدار.مط،اليازجيواكيمنسيم:ترجمة،القديمةالحضارات.،98

.(م2000

صالح:اللهفرجديب،

الحمراءدارمط.،الفلسطينيةوالقرىالمدنوأسماءواصولمعاني998.معجم

.(م899،:)بيروتوالنشر.للطباعة

:أغناطيوسديك،

.(ت.د:)بيروت،البولسية.مط،المسيصالشهمق.200

:شارل،ديل

د.ت(.:)القاهرة،.د.مطجاماني،حبيب:ترجمة،المتوجةالممثلةتيودورا.20،

كامل:مورش!8ديمتري

الحديثة،التجاريةمط.الإضطهاد،وعصرالإسكندريةكرسيتأسيستاريخ.202

.(م،959)مصر:
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وللراجعلمصالرقائمة

:وايرلول.دىلهرانت

.(م8988)بيروت:.الجيلدار.مط،بدرانمحمد:ترجمة،الحضارةقصة.203

ا!عشع،محمداللهفتح:ترجمة،ديويجونالىأفلاطونمنالفلسفةةصق.204
.(م،972)بيروت:،2ط،المعارفمكتبة.مط

الحكيم:عبدالذنون.

.(م8999)دمشق:،نينوىمؤسسةهط.،الشاملبلادالقديمالتاريخ.205

جى:راشيه.

مراجعةمحمود،اللهعبدفاطمة:ترجمة،الفرعونيةللحضارةالشاملةالموسوعة.206

.(ت.د:م.د)،.د.مط،طهماهرمحمود:وتقديم

نبيل:،راغب

.(م8993:)القاهرة،للكتابالعامةالهصريةالهيئة.مط،الذهبيالإسكندريةعصر.207

:أنطوانوعبيد.جورج،رحمة

.(م2004:)بيروت،الحرية.مط،والبدعالكاثوليكيةالكنيسة.208

عطا:محمد،الرحيم

الأوائلوالموحدينوالإنجيلللمسيحيةتاريخيوالتوحيد)عرضحي!سلاعيسى.209

د.ت(.:م.د)،العربيةالحضارة.مطمحهود،حامدعادل:ترجمةوا!أواخر(،

ابراهيم:.لزقانه

.(ت.د)مصر:،للطباعةمصردار.مطآشور،بلاد.0،2

أسد:هرستم

،المكشوفدارمط.،بالعربوصلاتهمودينهموحضارتهمسياستهمفيالروم.2،،

.(م،955)بيروت:

.(م،988:)بيروتالبولسية،.مط،العظمىأنطاكيةاللهمدينةكنيسة.2،2

.(م،995)بيروت:،2طالبولسية،.مط،الكنيسةآباء.2،3

:.مرستوفيزفه

عليزكي:ومراجعةترجمةالاجتماعيوالإقتصادي،-الرومانيةالامبراطوريةتاريخ.2،4

.(م8957)القاهرة:،المصريةالنهضةمكتبة.مط،سالمسليمومحمد
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صال!م!اوالفكرالهسيحيالمكربينالحضارمة!ل!لا

-رسل،برتراند:

صحمود،نجيبزكي:ترجمة،القديمةالفلسفةالفربية-الفلسفة5،2.تاريخ

.(م20،0)هصر:،للكتابالعامةالمصريةالهيئةمط.،أمينهراجعة:أحمد

:فوزيرشيد،-

)بغداد:،والاعلامالثقافةوزارة.مط،العالمفيامبراطورأولا!دي-سرجون.286

.(م8990

سامي:أحمد.ومصطفىفيليب،رفله-

.(م،962:)القاهرة،السعادةدار.مط،العربيالوطنجغرافية.2،7

ستيفن:رنسيمان،-

:)القاهرة42ط..د.مطجاويد،توفيقالعزيدعبد:ترجمة،البيزنطيةالحضارة.2،8

.(م896"

جورج:روه-

الوهابعبدفاضل:مراجعة،حسينعلوانحسين:وتعليقترجمة،القديمالعراق.2،9

د.ت(.)بغداد:،العامةالثقافيةالشؤوندار.مطعلي،

نخلة:يعقوب،روفيله-

.(م2000)مصر:،2ط،متروبول.مط،جبرهجودت:تقديم،القبطيةالأمةتاريخ.220

زاهر:،!لاض-

.(م،962:)القاهرة،.د.مطأفريقيا،فيالإسكندريةكنيسة.22،

نيقولا:ريشير.-

)مصر:.المعارفدارمط..مهرانمحمد:وتعليقترجمة،العربيالمنطئ222.تطور

.(م،985

سعيد:،يدزا-

.(ت.د:لقاهرةا)،3ط،رفلمعااردا.مط،لفارابيا.322

لحميد:اعبدزايد.-

.(م،966:)القاهرةوالنشر،للطباعةالهناءدارمط.الخالد،الشراقتاريخ.224
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وللراجعللصالرقانمة

محمد:أيمنزغروت.

الميلادية،الثالثةوالأفالهجريعشرالخامسالقرنمطلعفيمصرقبائلمعجم.225

.(م2080)مصر:،العربيالفكردار.مط

سهيل:زكاره

فيوالنحلوالطوانفوالفرقوالمذاهبوالعقاندللدياناتالموسوعيالمعجم.226

العربي،الكتابدار.مط،الحاليالعصرحتىالتاريخفجرمنذالعالم

.(م8997:)القاهرة

فؤاد:زكرياه

.(م8970)مصر:،العامةالمصريةالهيئةمط.،النفسفيلأفلوطينالرابعةالتساعية.227

عزت:زكي"

.(م8998:)القاهرة،للطباعةنونجار.ومطالثقافةدار.مط،المشرقكناثس.228

حبيب:،زيات

.(م8938:)بيروت،الكاثوليكية.مط،الاسلامفيالنصرانيةالديارات.229

جرجي:.زيدان

.(م8922)مصر:،2ط،الهلالمط.،الإسلامقبلالعرب.230

محمود:8زيدان

.(م،977)مصر:،للكتابالعامةالمصريةالهيئةهط.،الفلسفيالبحثمناهج.23،

ابراهيم:،الزيني

.(م،968:)بيروت،العربيالكتابدار.مط،الطائيحاتمديوانشرح.232

:جورج،سارتون

بيومي)براهيم:)شراف)وآخرون(،أحمداللهخلفمحمد:ترجمة،العلمتاريخ.233

مط.احمد،مرسيومحمدرزيقوقسطنطينزيادةمصطفىومحمدمدكور

.(م2080)مصر:،الأميريةالمطابعلشؤونالعامةالهيئة

البنا:الرحمنعبدأحمدهالساعاتي

احياءدار.مط،الشيبانيحنبلبنأحمدالاماممسندترتيبفيالربانيالفتح.234

883،هـ(.)مصر:،2ط،العربيالتراث

-،54-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الاسلاميوالفكرللسهحيهخكرفيلهحف!مةالمملات

اسحق:كا.سا

.(م،985)دمشق:باء،ألفمط.،السريانيةكنيستي.235

!شى:ساكو.

والنشر،للطبعالتايمسشركة.مط،لاهوتوبداياتايمانمسيرةالأولىالكنيسة.236

.(م،995)الموصل:

العزيز:عبدالسيد،سالم

.(م،973:)1"سكندرية،الجامعيةالثقافةمؤسسة.مط،الإسلامقبلالعربتاريخ.237

الجامعة.شبابمؤسسة.مط،الإسلاميالعصرفيوحضارتهاالإسكندريةتاريخ.238

.(م"982:)الإسكندرية

ابراهيم:،السامراني

.(م،968)بيروت:،للملايينالعلمدارمط..المقارناللغةفقه.239

.(م8968:م.د)،.د.مط،العراقفيالجغرافياللغىالتوزيع.240

محمود:سعدون،الساموك

والتوزيع،للنشرالمناهجدارمط.،القديمةوالمعتقداتالأديانموسوعة.248

.(م2002:)عمان

:ك.ر.لوربس

نوباردار.مطسلدمة،سليمنكلس:ترجمة،المسيحيالإيمانوأساسياتحقائق.242

.(م0200:)القاهرة،للطباعة

بالل!:.سبينوزا

مط.زكريا،فؤاد:مراجعة،حنفيد.حسن:ترجمة،والسياسةاللاهوتفيرسالة.243

.(م898،:)القاهرة،المصريةالأنجلومكتبة

ستيس.وولتر:

الثقافةدار.مطمجاهد،المنعمعبدمجاهد:ترجمة،اليونانيةالفلسفةتاريخ.244

.(م،984:)القاهرة،والتوزيعللنشر

المذهن:طريخمسلطان.السرحاني

د.ت(.:م.د)،.د.مطالمرب،قبائلأنسابجامع.245
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وللراجعللصالرقانمة

:ميهارب)،سيكرس-

.(م،!75:)بيروت،.د.مط،القديمالتاريخفيالنظيمالدرر.246

كاظم:،الدينسعد-

للترجمةالمأمهمندار.مط،(والرومانية)اليونانيةالكلاسيكيةالميثولوجيامعجم.247

.(م6002:بغداد)لنشر،وا

ابراهيم:محمد.لسعدنيا-

مكتبة.مط،الميلاديالأولالقرننهايةوحتىنشأتهامنذالقديمروماتاريخ.248

د.ت(.:م.د)،الشرقنهضة

أبكار:.السقاف-

.(م2004)بيروت:،العربيالإنتشاردار.مط،العربيةالجزيرةشبهفيالدين.249

توفيق:،سليمان-

،.مق،890عامالىالعصوراقدممنالقديمةآسيةغربحضاراتفيدراسات.250

.(م،985:)الإسكندرية،دمشقدار.مط

مالك:أحمد.والفتيانعامر.سليمان-

.(م،978)الموصل:.الموصلجامعةمط.،القديمالتاريخفي،52.محاضرات

:أفغران.سميرنوف-

.(م،964)سوريا:الفجر،.مطألكسندروس،:ترجمة،الكنيسةتاريخ.252

ديفيد:سنتلانا.-

دار.مط8شريفجلال:ترجمة،الإسلاميالعالمفيالفلسفيةاليونانيةالمذاهب.253

.(م،98،)بيروت:.العربيةالنهضة

:فراس.السواح-

مط.،المشرقيةالدياناتفيالتاريخولاهوتالكونيةالثنويةوالشيطانالرحمن.254

.(م0200:دمشق)،الدينعلاءدار

فيومقدمةالقديمالعهدوالهاليهودمنيسوع)موقفللمسيحالآخرالوجه.255

م2004:)دمشق،الدينعلاءدار.مط،(الغنوصيةالمسيحية

للنشر،الدينعلاءدار.مط،والأسطورةالدينوأصلالمؤنثةالإلهةعشتار-لغز.256

.(م8985)دمشق:
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مسسهمصمملىفيمب!سفلهلأ

مط.الشهاشمي،منقذومحمودالعليالرزاقعبد:ترجمة،الأديانتاريخ752.صوسوعة

.(م9200:دمشئ)،ينالدعلاءدار

أحمد:،سوسه

.(م،979)بغداد:،الإعلامدذارة.مطالعصور،عبرتطورهاومراحلالعربحضارة.258

.(م،980)بغداد:،4ط،للطباعةالحريةدار.مط،التاريخفيواليهودالعربمفصل.259

فيليب:سولير،

د.ت(.:م.د)،.د.مط،جاليجودت:ترجمةرأى،الذيأبيقور.260

نديم:السيار،

.(م8995:)القاهرة،2ط،الإهرام.مط،الموحدينأولالمصريينقدماء.268

:شارل،سينوبوس

والنشر،للكتبالعالميةمط.علي،كردمحمد:ترجمة،العالمحضاراتتاريخ.262

.(م2082)مصر:

ابراهيم:شري!.

مط.،الاسلاميالفتححتىالعامتاريخهفيوأنرهللعراقالجفرافيالموقع.263

.(ت.د)بغداد:،شفيق

ابراهيم:بناحمد،شريف

د.ت(.:م.د)د.مط.،،والمدينةةكم.264

بك:نعومشقير.

مط.،سليمأبو)براهيممحمد:تقديموجغرافيتها،واليديثالقديمسيناتاريخ.265

.(م8998:)بيروت،الجيلدار

أ"لهر:محمد،شكري

د.ت(.)مصر:،للطباعةمصردار.مط.القديموالشيسقمصرحضارة.266

هنير:هشكري

الأنبا:وتقديممراجعةآباؤها(،أنظمتها-عمارتها-)تاريخها-النطرونواد!،أديرة.267

.(م2008)مصر:،()السريانالعذراءالسيدةدير.مط،متاؤس

.(م،954:)الإسكندرية،.د.مط،القبطبهتدينوماالمسيحية.268
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ب!رامعلمصالهرتالمة

:ىعطصه،ةعكشلا

.(م899،)القاهرة:،8ط،اللبنانيةالمصريةالدارمط..مذاهببلا962.اسلام

أحمد:.شلبي

المصرية4النهضةمكتبةمط..(الإسلام-المسيحية)اليهودية-الأديانمقارنة.270

.(م8985)مصر:

المصرية،النهضةهكتبة.مط،الاسلاميةوالحضارةالإسلاميالتاريخموسوعة.27،

.(م8999)مصر:

الله:عبدماجد"الشمس

والأدبي.العلصالتراث)حياءمركزبغداد-جامعةمط.،العربيةالعاصمةالحضر.272

.(م،هـ89)بغداد:

:هاري،نا"شميل

السيداسماعيلمحمد:ترجمة،التصوفوتاريخالإسلامفيالصوفيةا!ابعاد.273

.(م2006:)ألمانيا،الجملدار.مط،قطبحامدورضا

زكي:،6شنود

.(م8962:)القاهرة،.د.مطا+مباط،تاريخ.274

أحمد:،شوقي

د.ت(.)مصر:،.د.مطكليوباترا،مصرح.275

صموئيل:شولتز،

)القاهرة:،السلاممط.،يعقوبشكريأديبة:ترجمة،يتكلمالقديمالعهد.276

.(م89!3

الدفي:جمال،الشيال

)القاهرة:،المعارفدارمط.ا"سلامي،العصرفيالاسكندريةمدينةتاريخ.277

.(م"966

حسن:اللهعبد،الشيبة

والنشرللطباعةالثوريالوعيمكتبةمط.،القديماليمنتاريخفيدراسات.278

.(م89992000-)صنعاء:،والتوزيع
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الاسلاميوالفكرل!سيحيالنكربينالحضا!ءتال!يلا

حسين:هالشئ

د.ت(.:)الاسكندرية،الجامعيةالمعرفةدارمط.،اليونان.279

مرسي:هحمدمحمد.الشئ

.(م،999)الاسكندرية:،الإسكندريةجامعة.مط،البيزنطيةمصرتاريخ.280

:موسويان،وحسينمحمد،وابراهيمالدينصدر،الشيرازي

.(م،999:م.د))سلامي،حكمتبنيادمط.،العالمحدوث:الحدوثفيرسالة.28،

)حسان:شيرينشيرزاد.

الشؤوندارمط.4وروادهاالمعماريةوالحركاتالعمارةتاريخمن282.لمحات

.(م،986)بغداد:،العامةالثقافية

:ش.اشيغيان،

،اسحاقاحسان:ترجمةق.م،عشروالثالثعشرالرابعالقرنفيأوغاريتثقافة.283

.(م،988:)دهشق،الأبجديةدار.مط

حنا:سمير،صادق

والنشر،للطباعةالعيندار.مط،القديمةا"سكندريةمكتبةفيالعلم482.نشاة

.(م2003)مصر:

جان:،وعوضمسعودوخوند.لولووصبيعا،هنري،فاضلوأبوقيس،صادق

.(م،992:)بيروتالبلمند،جامعةمط.،الشريفالناموس.285

)و،خرون(:العررشعبد،صالح

المصريةالهيثة.مط،القديمةمصرتاريخالعصور-عبرمصرتاريخموسوعة.286

.(م8997)مصر:،للكتابالعامة

عماد:،الصباغ

ا"سلام(،قبلالعربيةالمنطقةفيالتوحيديالدينيالفكرفي)دراسةالأحناف.287

.(م،998:)دمشقالحصاد،دار.مط

سيد:عفاف،صبره

النهضةدار.مط،شارلمانزمنالغربيةوالرومانيةالبيزنطيةا"مبراطوريتان.288

.(م8982)مصر:،العربية
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ول!راجعللصالهرنانمة

جميل:صليباه

.(م4982)بيروت:،اللبنانيالكتابدارمط.،الفلسفيالمعجم.289

سي:.فصموثيل،

موريسععاد:ترجمة،ولاهوتيتاريخيبحثفحصاعادة-خلقيدونيةمجمع.290

)مصر:.نابليوندارمط..فلتسموريسجوزيف:مراجعة)سكندر،

.(م2009

اسكندر:هصيفي

.(م،924:)القاهرة،العصرية.مط،والمسيحيةالوثنيةمصرفيالتاريخيةالمنارة.29،

الله:عبدفيسعدالضبيعات.

دارمط.الهيلينستية،الحقبةمكتباتأشهروبرجاموم-الإسكندرية292.مكتبتا

.(ـه8320:)الرياض،المريخ

:مدركبنصالحالطاثي.

د.م(.)بيروت:،العربيالكتابدارمط.،الطائيحاتمديوانشرح.293

سعيد:محمد،الطريحي

.(م،988:)بيروت،2ط،المتنبي.مطوضواحيها،الكوفةفيالنصرانيةوالأمكنةالديارات.294

سعيد:محمدبنعمر،طوسون

تاريخبكتابمذيلالبطاركةتاريخومختصروأديرتهورهبانهالنطرونوادي.295

.(م8993)القاهرة:،مدبوليمكتبةمط.،البحريةالأديرة

حافظ:قدري،طوقان

)الرياض-،العربيالكتابودارالفاخريةمط.،للحضارةأعطوهوماالعربعلماء.296

د.ت(.:بيروت

تو!يق:.الطويل

.(م،976)القاهرة:،6ط،.د.مط.الفلسفةأسس.297

حسن:ظاظاه

دارمط.،العربعندوالحضاريةاللغويةبالقراباتتعريفولغاقهم-الساميون.298

.(م8990:بيروت)دمشق-،2ط،الشاميةوالدارالقلم
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ام!ملاميولنكرل!سهصلهعكرفيةهل!فحمالم!

العربية،والدراساتالبحوثمعهدمط.،ومذاهبهأطوارهالاسرائيليالدينيالفكر.299

.(م897":)القاهرةكا

راثف!:هفيدالعابد.

.(م8987:)دمشق،دمشقجامعة.مط،الكلاسيكيةالآثارفيدراسات.300

)القاهرة:د.مط.،،سوريةلهيلينيةالسلوكيةالسياسية)طارفيالمدن،03.انشاء

.(م"978

باشا:عارف،العارف

.(م8958)مصر:،المعارفدارمط.،القدستاريخ.302

:الفتاحعبدسعيدعاشور،

المصرية،الأنجلومكتبةمط.،(السياسي)التاريخالوسطىالعصورفي303.أوربا

.(م،983:)القاهر!ة

المنعم:عبدهحمدعامره

ا!اديمية،المكتبةمط.،القديمالعالمفيوا!اديميةالمكتبةالاسكندرية.304

.(م0002:هرةلقاا)

صالح:بلحاجسلوىالعايب.

العاشر/الهجريالرابعالقرنالىنشاتهامنوتطوراتها-العربيةالمسيحية.305

.(م،998:)بيروت،2ط،الطليعةدار.مط،الميلادي

عبيد:حميدحسنالعبالعككا.

الشؤوندارمط.،الإسلاميةالعقيدةمجالفيالتخريبيودورهاالشعوبية.306

.(م8993)بغداد:،الثقافية

هصطفى:.العبادي

:)القاهرة،المصريةالأنجلومط.،العربيالفتحالىا!برا"سكندرهنمصر.307

.(م8985

.(م8977)مصر:،المصريةالأنجلومكتبةمط.،القديمةا"سكندريةمكتبة.308

سمير:،الباقيعبد

.(م،977:)القاهرة،الجديدةالثافةدارمط.المصى،الأئاشيدنشيد.309
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جعوللرللصالهرقانعة

رأفت:الحميدهعبد-

.(م2000:)القاهرة،.د.مط،المسيصالعصرفيالمصرممكاالفكر.0،3

الانسانيةوالبحوثللدراساتعينمط.،والسياسةوالدينالفكربينبيزنطة.3،،

.(م8997)مصر:وا"جتماعية،

:زغلولسعدالحميد.عبد-

.(م،976)بيروت:،النهضةدارمط.،الاسلامقبلالعربتاريخفي.3،2

مصطفى:ا!زاق.عبد-

.(م،945)القاهرة:د.مط.،،الثانيوالمعلمالعربفيلسوف.3،3

علي:محمد.الرؤوفعبد

.(م8983إبفداد:،الحرية.مط4،3.ستراتيجوس،

:عادل،السلامعبد

.(م،989)دمشق:،.د.مط،العامةسورياجفرافية.3،5

:كمالهصطفى،العليمعبد-

.(م8972)مصر:،رأفتسعيدمكتبةمط.،الرومانيةرصم.3،6

محمد:السيدمحمد،الفنيعبد-

الحديث.الجاسالمكتب.مط،الرومانحكمتحتمصرتاريخمنلمحات.3،7

.(م8002:ريةلإسكندا)

حسن:محمد.للهاعبد

)مصر:والنشر،للتاليفالعامةالمصريةالهيثةمط.،والتاريخالأدبفيكليوباترا.3،8

.(م"978

فرج:عادلالمسمح،عبد-

د.ت(.)مصر:،الثقافةدار.مطعبيد،)سحاقترجهة:.الكنيسةآباءموسوعة.3،9

راغب:النور،عبد

)الاسكندرية:،الرابعةميناماررسالةفيمقال-(م80،255-)023.أوريجانوس

.(م"950
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،ثم!لاميوالفكرل!سحصطدكرفيةهل!فحطاليم!

عبده.هحمد:

.(ت.د:القاهرة)،الشعبدار.مط،التوحيد.832

هصطفى:هعبده
.(م8999)القاهرة:.2ط،مدبوليمكتبومط.،والأديانالوثنية.322

:سهنريهعبودي

.(م،998)طرابلس:،2طبرس،جروبمط.،الساميةالحضاراتمعجم.323

علي:أحمدهعجيبة

.(م2004:)القاهرة،العربيةالآفاقدار.مطمنها،الإسلاموموقفالمسيحيةالرهبانية.324

عاطف:محمد.العراقي

.(م8969:)القاهرةد.مط.،سينا،)بنعندالطبيعيةالفلسفة.325

.(م،978)القاهرة:.4ط.المعارفدارمط.،العربيةالفلسفةفيالعقلثورة.326

.(م،993)القاهرة:،6ط،المعارفدار.مط،والكلاميةالفلسفيةالمذاهبتجديد.327

.(م8979:م.د)،4ط،المعارفدار.مط،المشرقفلاسفةمذاهب.328

هصطفى:هالعروسي
نتائج:المسماة:القشيريةللرسالةالأنصاريزكرياشرحعلىالعروسيحاشية.329

092،هـ(.)مصر:،الطباعةدار.هط،القدسيةالأفكار

الباز:السيد.العريني

.(م،896:)القاهرة،.مط.د.البيزنطيةمصر.330

ميخائيل:عسافه

.(م3002:بيروت)،البولسية.مطلسنكسار،ا.33،

سعيد:هحمدالعشماوى

.(م،988:إبيروت6ط،للطباعةالعربيالوطن.مطالبشى،الفكرفيالوجوديةق!ات.332

المحاسن:أبومحمدعصفور.

.(م8987)بيروت:،العربيةالنهضةدارمط.،القديمالأدنىالشرقحضارات333.معالم

القادر:هبدعطاه

.(م898%)بيروت،الجيلدارمط.والإقتباس،الأصالةبينالإسلاميالتصوف.334
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ول!راجعللصالهرتانمة

الدين:لهريدالعطار،-

.(م2008:م.د)،والتوزيعوالنشرللطباعةالمكتبيدار.مطالأولياء،تذكرة.335

عطية:سوريالعزيز،عطية-

د.مط.،،باخوميوسالقديسوقوانينمصرفيالس!يحيةالرهبنة633.نشاة

.(م"984)الاسكندرية:

للثقافة،الأعلىالمجلسمط.عبيد،)سحاق:ترجمة.الشرقيةالمسيحيةتاريخ.337

.(م5002:لقاهرةا)

:عباسحربيعطيتو،-

عبدعلي:تقديم.القديمةالإسكندريةمدرسةفيوالدينيالفلسفيالفكرملامح.338

.(م8993)بيروت:،العربيةالملومدار.مط،المعطي

العلد:أبو،عفيفي

.(م8989)بفداد:،2ط،..الديوانيمط،الحكمفصوصمقدمة.339

د.ت(.)بيروت:،الشعبدارمط..الاسلامفيا!وحيةالثورةالتصوف.340

محمود:عباسالعقاد.-

.(م8993)مصر:،والتوزيعوالنشرللطباعةمصرنهضةمط.الأنبياء،أبو،43.ابراهيم

.(ت.د)مصر:،الهلالدار.مط،الله.342

المكتبةمنشورات.مط،الحديثالعصروكشوفالتاريخفيالمسيح343.عبقرية

د.ت(.)بيروت:،3ط،العصرية

جميل:وبيضون.شحاذهوالناطور.علي.عكاشة-

.(م،998)الأردن:،والتوزيعللنشرالأملدار.مط،والروماناليونان.344

اسماعيل:أحمد،علي-

جوهرةمط.ا!أمى،العصرنهايةحتىالميلادقبلمامنذالشامبلادتاريخ.345

.(م،994:)دمشق،3ط،الشام

،جواد:علي

.(م8993)بغداد:،2طبغداد،جامعة.مط،الاسلامقبلالعربتاريخفيالمفصل.346
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مصيولهعكرسهحيمفكرفيمم!محضر*

زكي:عليه-

د.ت(.)مصر:،المستقبلدارمط.،والرومانالبطالمةعهدفيالاسكندرية.347

أمير:سيدعلي.-

لليلايين،العلمولر.مط،البعلبكيعفيف:العربيةالىنقله،العربتاريخمختصر.348

.(م8967:)بيروت

أحمد:صالح،العلي-

.(م،98،)الموصل:والنشر،للطباعةالكتبدارمقسسمةمط.،العربتاريخفيمحاضرات.349

أحمد:اللطيفعبدعلي،-

.(م،976)بيروت،العربيةالنهضةدارمط.،اليونانيالتاريخ.350

،(أغسطسأكتافيوسالىتبريوسجراكوسمنالثورةالروهاني)عصرالتاريخ.35،

.(م8967)القاهرة:،العربيةالنهضةدار.مط

:رشدي.عليان-

.(م،976)بفداد:،السلامدارمط.ومندائيين،حرانيينالصابئيون.352

أحمد:هعمران-

)بيروت:،2ط،للمطبوعاتالأعلميمؤسسةمط.،الميزانفيالصعبةالحقيقة.353

.(م"995

سعيد:هحمود،عمران-

،(والحربيالسياسيالتاريخلدراسة)مدخلالبيزنطيةالامبراطوريةتاريخ453.معالم

.(م8988)بيروت:،الجامعيةالمعرفةدارمط.

.(م2002)بيروت:،العربيةالنهضةدار.مطوحضارتها،البيزنطيةالامبراطورية.355

:جمالأحمد،العمري-

.(،م98،:)القاهرة،المعارفدار.مطالحنفاء،الشعراء.356

هاول:العواه-

.(م8958:)سورية.الصوريةالجامعةمط..الأخلاقيةالمذاب.357

رهسيس:عوضاه-

د.ت(.)مصر:4المعارفدار.مطالفرب.فيالالعاد.358
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جعولدل!صالهرفالهمة

بدير:لهيصلعون،

.(م8976)القاهرة:.2ط،والتوزيعللنشرالثقافةدارمط.،ومدارسهالكلأمعلم.359

هحمد:هحمدكاهل.عويضة

)بيروت:،العلميةالكتبدارمط.،الرياضيوالمنهجالفلسفةبين063.اقليدس

.(م،994

كاول:هحمدعياده

.(م8980:م.د)،3طد.مط.،،اليونان863.تاريخ

:عباسعمر.العيدروس

وزارةمط.،القديمالتاريخعلىاطلالةخلالمنا"سكندريةمكتبةعلىأضواء.362

.(م8995ظبي:)أبو،والإعلامالثقافة

القادر:عبد.عيسى

484،هـ(.)حلب:،5ط،العرفانمكتبةمط.،التصوفعن363.حقانق

حنا:ساهي.غبريال

)دهوك:،العمليةالمسيحيةالخدمةجمعيةتصدره،الحياة.مط،المسيحيالايمان.364

.(م8988

شفيق:هحمد،غربال

)بيروتوالنشر.للطبعلبناننهضةدارمط.هالميسرةالعربيةالموسوعة.365

.(م،980

جورج:،وقنواتيلوش!هغرديه

وفريدالصالحصبحي:ترجمة،والمسيحيةالاسلامبينالدينيالفكرفلسفة.366

.(م8967)بيروت:،للملايينالملمدار.مطجبر،

:هـأغريبر.

الثقافةدارمنشورات.مطفريز،حسني:ترجمة.والرومانا"غريقأساطير.367

.(م8976:)عمان،والفنون

هحمد:،غلاب

.(م8938)مصر:الأخضر،البيتمط..الاغريقيةالفلسفة.368
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الاسلاميوالفكرللسهمصمفكرونةم!ضحمالض!

.مصطفى:غلوش

.(م8985:م.د)د.مط.،،الميزانفيالوجودية.369

قاسم:غني.

المصرية،النهضةمكتبةمط.نشاة،صادق:ترجمة،الاسلامفيالتصوفتاريخ.370

.(م،970:)القاهرة

:.جيرومغيث

.(م8970)بيروت:،اللبنانيةالجامعةمنشوراتمط.،أفلاطون.37،

الدين:تقي.الفاسي

وعلقنصهضبطفيه،والعلماءالمؤرخونقالهوماوحياتعربيابنعقيدة.372

.(ـه8408:م.د)،الجوزي)بنمط.الحميد،عبدحسنعلي:عليه

علي:داود.الفاضلي

.(م8986)الرباط:،المعارفمكتبةمط.،الكريمالقرآنيصورهاكماالمسيحية373.أصول

أحمد:هفخري

:)القاهرة.المصريةالأنجلومكتبة.مط،القديمالشرقتاريخفيدراسات.3كأ4

.(م495ـه

.(م20،2)مصر:،للكتابالعامةالمصريةالهيئة.مط،الفرعونيةمصر.375

.(م،958)بيروت:،الكاثوليكيةمط.،الأولالمعلم-طاليس673.-أرسطو

ماجد:،فخري

ق.م(270)أفلوطينالىق.م(585)طاليسمناليونانيةالفلسفة773.تاريخ

.(م899،:)بيروت،للملايينالعلمدارمط.ق.م(،وبرقلس)584

اليسر:أبو،!ض

والبحوثللدراساتعينهط.،والرومانالبطالمةعصىفيمصرتاريخ.378

.(م2002)مصر:،والاجتماعيةالإنسانية

نعيم:لمح!.

والثقافي،والاجتماعيوالإقتصاديالسياسي-القديمالأدنىالشرققاريخموجز.379

.(م8972:)دمشقالفكر،دار.مط
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ول!راجعلثصالرقانمة

دمشق،جامعةمط.للميلاد،الثامنالقرنحتىالرابعالقرنمنبيزنطةتاريخ.380

.(م"978:)دمشئ

عيد:،ومرعيحربهحمد.فرزات-

والترجمةللدراساتطلاسدارمط.،القديمالعربيالشرقفيوحضاراتدول.38،

.(م4994:)دمشق،2طوالنشر،

أمين:محمد،فرشوخ-

العربيهالفكردارمط.،والقيادةوالأدبوالفكرالعلمفيالإسلامعباقرةموسوعة.382

.(م"996)بيروت:

:شارللهرنره-

.(م،968)بيروت:الأنوار،دار.مط،الأرضشيختيسير:ترجمة،اليونانيةالفلسفة.383

عمر:فرله!،-

.(م8984)بيروت:،2ط،للملايينالعلمدارمط.،الجاهلية483.قاريخ

:ل.أفشر.-

عوادومحمدبكنصحي)براميم:ترجمة،القديمةالعصورفيأوربا583.تاريخ

.(م8950)مصر:،المعارفدار.مط،حسين

بولس:الخوريالفغالي.-

:)بيروت،هاوسدكاشبرينتنغ.مطووثانقها،أفكارهافيالغنوصيةالحركة.386

.(م2009

:بطرسفهده-

.(م،994)العقبة:برس،برنتنغيونيمط.،التاريخعبرالشرقيةالكنائس.387

هحمود:.فهمي-

.(ت.د:م.د)الغد،.مط،اليونانتاريخ.388

أحمد:الفتاحعبدفؤاد،-

)الإسكندرية:،الجامعيةالمعرفةدار.مطا"سلامية،الفرقلدىالإيمانيةالأصول.389

.(م،995
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فورستر.أ.م:

لشؤونالعامةالهينةمط.،بيوميحسن:ترجمة،ودليلتاريخا"سكندرية.390

.(م8999)مصر:،الأميريةالمطابع

ابراهيم:هحمدهالفيومي

.(م8999)بيروت:،الجيلدار.مط.الجاهليالدينيالفكر،93.قاريخ

حامد:زكيعزت.قادوس

.(م2000:)الإسكندرية،المعارفمنشأة.مط،القديمةالاسكندريةراث،.392

هحمود:هقاسم

،2ط،المصريةالأنجلومكتبةمط.،والاسلامالاغريقلفلاسفةوالعقلالنفسفي.393

.("م954:)القاهرة

:الرزاقعبدهالقاشاني

)مصر:،2ط.الحلبيالبابيمصطفىمكتبةمط.،الحكمفصوصحرش.394

.(ـه8386

)القاهرة:المنار،دارمط.،شاهينالعالعبد:تحقيق،الصوفية593.اصلاحات

3"4،هـ(.

زاهية:.قدور6

العباسيالعصرفيالاسلاميةالحياةفيوالسياسيالاجتماعيوافرهاالشعوبية.396

.(م8988)بيروت:ا"سلامي،المكتبمط.الأله!،

عزت:8قرني

.(م8974:)القاهرة.النهضةدار.مط،الأفلاطونيةالحكمة.397

الفاتح:حسنهاللهقريب

.(م،997:)القاهرة،اللبنانيةالمصريةالدارمط.الوجود،وحدةفلسفة.398

:الياس1وزغيب،جاك.وقزيأهبروسيوس،والحاجبطرسقزي.

د.ت(.)اللاذقية:،المحبةطريقمنشهـراتمط.،اللهأبناءحياة.399

شحاته:جورج،قنواتي

د.ت(.:م.د)والنشر،للدراساتالعربيةالمؤسسةمط.،العربيةوالحضارةالمسيحية.400
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هحمود:بنداود.القيصري-

:م.د)،الهدىأنوارمط.،الكلمخصوصمطلعالمسص:الحكمفصوصشرع.408

.(ـه84،6

جان:.كالفن-

الديانةمبادىلملكتابومبسطةمختصرة)خلاصةالمقدسالكتاب204.مسيحية

مننخبة:وتنقيحمراجعة،كيرلسالكريمعبدالقس:ترجمة،(المسيحية

د.ت(.)مصر:،2ط.المصريةالطباعةشركةمط.الانجيليين،الخدام

هراد:.كامل-

.(م8948)الاسكندرية:د.مط..،الحبشةفيالرهبنة.403

مط.)سكندر،مكسيميخانيلوقعليق:اعداد،القبطيالعصرفيمصر404.حضار6

.(م5200)مصر:،للطباعةهارمونيشركة

:تسباوموكيرايفاكانجيك.-

)دمشق:،الزماندار.مط)سماعيل،فاروق:ترجمة،القديمالآشوريينتاريخ.405

.(م2008

رضا:عمر.كحالة-

.(م8997)السعودية:،8ط.الرسالةمؤسسة.مط،والحديثةالقديمةالعربقبائلمعجم.406

،رثر:"كرستنسن-

،عزامالوهابعبد:مراجعة،الخشابيحيى:تدقيق،الساسانيينعهدفيايران.407

د.ت(.)بيروت:،العربيةالنهضةدارمط.

يوسف:كرم.-

.(م8936)مصر:والنشر،التأليفلجنةمط.اليونافية،الفلسفةتاريخ.408

أندريه:.نو!شرك-

مط.ذكروهبكروأبومحمودالحليمعبد:ترجمة،والفلاسفةالأخلاقيةالمشكلة.409

.(م8979:)القاهرة،الشعبدار

:هنريكريمونا.-

.(م8998)بيروت:.المشرقدار.مط،الأولىالمسيحيةعبقريأوريجانوس.4،0
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الياهما:حنانيا.كساب-

،2طالنور،.مط،الجامعةالمسيحيةالكنيسةقوانينأوالكنسيالشرعمجموع.4،"

.(م"998)بيروت

هصطفى:بنأحعدالكشمخاني.-

المريدومههاتطريقكلوأصولوأوصافهموأنواعهمالأولياءنيالأصولجامع.4،2

ومقاماتهم،التصوفوأنواعو)صطلاحاتهمالصوفيةوكلماتالشيخوشروط

.(م49،0)مصر:،الجمالية.مط

حسين:،كفافي-

للبحوثالمحروسةمركزمط.،والاسلامالمسيحيةبينوالسلامالمحبةرصم.483

.(م8996)مصر:والنشر.والتدريب

هورشى:كلن.-

.(م،980)أوكسفورد:أوكسفورد،جامعةمط.،اليقينفقدان:الرياضيات.4،4

جان:.كمبي-

بولس:مراجعةالفرنسيسكاني،زكي:تعريب،الكنيسةتاريخقراءةالىدليل.4،5

.(م2002:)بيروت،2ط،المشرقدار.مط،وآخرونجرجس

جيمس:.كندي-

جيمس:مراجعة،جراهامبلي:تقديمدوس،ميلادالقس:تعريب،الروحيالنور.4،6

.(م،970)فلوريدا:،3طد.مط.،مودر،.م.نوكندي

:.جكولنجوود"-

والنشر،والترجمةالتأليفلجنةمط.،خليلبكيرمحمد:ترجمة،التاريخ784.فكرة

.(م"968:)القاهرة،2ط

جيانا:ثيودور،كوليس-

الدينعز:وتقديممراجعة،رستمأمينمحمد:ترجمةوأرضها،شعبها..اليونان.488

والنشر،للطباعةفرانكينومؤسسةالمصريةالنهضةمكتبةمط.فريد،

.(م8963:نيويورك)القاهرة-
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:.د-كيتو،هـ

الفكردار.مط،خفاجةصقرمحمد:مراجعة،يسريالرزاقعبد:ترجمة،الاغريق.4،9

.(م8962:م.د)،العربي

أندديه:"لابات-

منشورات.مط،()وآخرونأبوناألبيرالأب:ترجمة،المسماريةالعلاماتقاموس.420

.(م2004)بغداد:،العراقيالعلميالمجمع

القبطي:التارر*لجنة-

.(م،996)مصر:،2طالأحد،مدارسمط.مصر،فيالمسيحيةتاريخخلاصة.42،

والاجتماعية:الفلسفيةالعلوملجنة-

.(م،983:)القاهرة،الأميريةالمطابعلشؤونالعامةالهيئةمط.،الفلسفيالمعجم.422

المؤلفين:منلفيف-

.(ت.د)بفداد:هالأطفالثقافةدار.مطالفد،موسوعة.423

غوستا!:هلوبون-

.(م،956:)القاهرة،3ط،العربيةالكتباحياءدار.مطزعيتر،عادل:ترجمة،العربحضارة.424

هحمدأمين:!ه-

د.ت(.)بيروت:،القيم)بنودارعفان)بندار.مط،الصوفيالفكرفيالأشخاصتقديعس.425

:.جلملهربمر،-

د.ت(.:)الدوحةعلي،بنعليمط.،الجغرافيالقسم-العربيالخليجدليل.426

.(م8988)القاهرة:،الجيلدار،مط.الكنيسةتاريخ.427

فلاديمير:،لوسكي-

مراجعة:مراد،أبونقولا:تعريب،المشرقلكنيسةالصوفياللأهوتفيثصب.428

)بيروت:النور،منشورات.مط،الحرفدير-جاورجيوسالقديسديررهبنة

.(م2000

:جانهافهمل.-

والتوزيع،للنشرالحواردار.مط،الحنشربا:ترجمة،الفينيقيةاليضارةتاريخ.429

.(م8998)صوريا:
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.هيم:هاكبي

المعهدمنشوراتمط.،الزينعزميسميرة:ترجمة،المسيحيةوتيريفبولس.430

د.ت(.:م.د)ا"نسانية،للدراساتالدولي

نجيب:هتريه

،المعارف.مطواصحها،المصادرأصدقمنمقتطف-القديمالتاريخملخص.438

.(م"983)مصر:

المؤلفين:ماهجموعة

مط.)وآخرلهن(،كاملفؤاد:الانجليزيةعننقلهاهالمختصرةالفلسفيةالموسوعة.432

.(م8982)مصر:،المصريةالأنجلومكتبة

هحمود:هحمدهحفوظه

.(م2008:)القاهرة،2ط.الجيلدارمط..الميسرةالعربيةالموسوعة.433

احمد:انمارمحمد.

.(م2080)دمشق:،الزماندارمط.،(طبيعته-هتاشن)صيسملااللاهوت.434

هنصور:طارقوهحمد.الحميدهبدرأفتهحمد.

والتوزيع،للنشرالعربيةمصرمط.،م284648-البيزنطيالعصرفيرصم.435

.(م200،)مصر:

حسن:فوقيةمحمد،

.(م،976:م.د)،العربيالفكردارمط.،المسلمالمفكرمقالات.436

العليم:هبدهحموده

د.ت(.)القاهرة:.3ط،المعارفدارمط.،الثوريسفيانالتصوفاقطاب.437

د.ت(.:)القاهرة.2ط،المعارفدار.مط،الشاذليةالمدرسة-التصوفقضية.438

يوسف:،وكرمابراهيمهدكور.

.(م،954)مصر:.للطباعةالمصريةالشركة.مط،الفلسفةتاريخفي934.دووس

ابراهيم:هدكوره

.(م،976)مصر:،المعارفدارمط.،وتطبيقهمنهجهالاسلأميةالفلسفةفي.440

.(م8983)القاهرة:،الأميريةالمطابعلشؤونالعامةالهيثةمط.،الفلسفيالمعبم.448
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الرحمن:عبدهحمدهرحبا.

والطباعة،للنشرعويدات.هط،الاسلاميةالفلسفةالىاليونانيةالفلسفةمن.442

.(م7200:عمان)

توما:يوسف،هرقس

أطلعسشركةمط.،الأولىالمسيحيةالقرونفيالعرفانيةالتياراتأوالفنوصية.443

.(م9002:بغداد)،للطباعة

حسين:حوةه

)بيروت:،الفارابيدارمط..الإسلاميةالعربيةالفلسفةفيالماديةالنزعات.444

.(م8979

حلمي:امير6مطر،

-الفلسفة.(م8998:)القاهرةقباء،دار.مطومشكلاتها،تاريخهااليونانيةالفلسفة.445

.(م4986:م.د)،3ط،المعارفدار.مط.السياسية

د.ت(.:)القاهرة،والتوزيعوالنشرالثقافةدارمط.،اليونانعندالفلسفة.446

)مصر:،للكتابالعامةالمصريةالهينة.مط،اليونانوتراثالإسلاميالفكر.447

.(م8996

.(م8974:م.د)،الثقافةدار.مطسارتر،الىأتطونمنال!مالفلسفةفي.448

:كمالمعاشا.

)لبنان:.العلومدار.مطبارا،أنطوانله:قدم،بمحبةدعوةمسي!يكلىلا.449

.(م2009

لوشى:،معلوف

.(م،979)طهران:،35ط.فرحانمنشوراتمط.المنجد،.450

دلوثي:،مكاوي

)بغداد:،شفيقمط.،مسكونييعقوبيوسف:ترجمة،القديمةالعراقمدن.45،

.(م8952

الففار:هبدهكاوي،

.(م8967:م.د)والنشر،للطباعةالعربيالكتابدارمط.،الحكمةمدرسة.452
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:-مكاوي،فوزي

دار.مط،(م.ق322)عامحتىعصورهأقدممنوحضارتها"غريقيالعالمتاريخ.453

د.ت(.البيضاء:)الدار،الحديثةالرشاد

أندرو:ملر،-

.(م2003)مصر:،4ط،للطباعةهارمونيشركة.مط،الكنيسةتاريخمختصر.454

صالح:هاشم،مناع-

.(م8993:)بيروت،العربيالفكردارمط.،الجاهليالعصرفيالنثر.455

يوحنا:منصوره-

.(م،997)بيروت:البولسية،مط.،القانونيالحقلمصطلحاتمختصر654.معجم

بيومي:هحمدههران،-

.(م8992)الاسكندرية:،الجامعيةالممرفةدارمط.والتارمخ،التاريخ.457

:سموستراس.-

محمدعصام:وتعليقترجمة،العثمانيةللإمبراطوريةالجغرافيالمعجم.458

.(م2003:)بيروتوالنشر،للطباعةحزم)بندار.مطالشحادات،

سبتينو:،موسكاتي-

العربي،الكتابدارمط.بكر،يعقوب:ترجمة،القديمةالساميةالحضارات.459

.(م8957:)القاهرة

ألو:،موسيل-

وعبدحمديصدقي:ترجمة،تاريخيةودراساتوصفيةرحلة-الأوسطالفرات.460

المجمع.مط،المياحوعليالعليأحمدصالح:مراجعة.الرحمنعبدالمطلب

.(م9908)بغداد:هالعراقيالعلمي

:هجهولمؤلف-

د.ت(.:م.د)،النفائسدار.مطديب،سهيل:ترجمةوغايتها.تاريخهاالتوراة.468

:.س.أميفوليفسكي.-

الدين.علاءدار.مط،اسحاقميخائيلحسان:ترجمة،والدياناتالآلهةأسرار.462

.(م5200:دمشق)
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:جروج.اونيم

موريس:ترجمة،العلميوالعقلالدينيالعقلبينالصراعتاريخ-والعلمالكنيسة.463

.(م2005:)دمشق.والتوزيعللنشرالأهاليمط.شحيد.جمال:مراجعة،جلال

:سلوىفاظم.

د.ت(.:م.د)د.مط.،والإسطورة،الواتيبينالقديمللعهدالسبعينيةالترجمة.464

هبروك:هحمد.نافى

.(م،952:)القاهرة،السعادة.مط،الإسلامقبلماعصر.465

صالح:كامل،نخلة

.(م8952:)القاهرةد.مط.،البشير،مرقسمارالقديستاريخ.466

:سليمان،نسيم

.(م8963)القاهرة:،.د.مط،القبطيةالتربيةتاريخ.467

ابراهيم:،نصحي

المصرية،الأنجلومكتبة.مط،البطالمةعهدفيمصرتاريخفيدراسات.468

.(،م959:)القاهرة

الله:عبد"نعمة

.(م،930)بيروت:،الحياةمكتبةمط.وآراثهم،حياتهمالشيعة964.فلاسفة

تيودور:هنولدكه

للنشر،الوراقدار.مط،رزيقوقسطنطينجوزيبندلي:ترجمة،غسانأمراء.470

.(م2009:)لندن

هحمد:السلامعبد،هارون

.(م،954:)القاهرة،.د.مط،المخطوطاتنوادر.478

محمد:شريف.هاشم

.(م،988:)بيروتالوفاء،مؤسسةمط.،الميزانفيوالمسيحيةالاسلام.472

:توماس،هالتون

المسيح،عبدوديع)دوارد:ترجمة،(الكنيسةآباءرسائل)سلسلةوالكنيسةالآباء.473

د.ت(.)القاهرة:سيوبرس،ومط.الثقافةدارمط.
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هانيس:هالمه-

مط.،صالحد.سالمة:مراجعة،الباشرائد:ترجمة،الاسلامفيالغنوصية.474

.(م2003)ألمانيا:،الجملمنشورات

:.جهرنشو.-

.(م8988)بيروت:،الحداثةدارمط.،العباديالحميدعبد:ترجمة،التأريخعلم.475

:.م.جهسي،-

للدراساتعين.مطالحميد.عبدرأفت:وتعليقوتقديمترجمة،البيزنطيالعالم.476

.(م،997)مصر:،والإجتماعيةالانسانيةوالبحوث

:.جأدلبيرت-،همان-

دارمط.،اليسوعيحمويصبحيالأب:ترجمة4الكنيسةآباءقراءةالىدليل.477

.(م2002:)بيروت.المشوق

أريكا:،هنتر-

.(م8995:م.د)د.مط.،،النهريننيب.47ـه

تد:هوندرتشء-

.(م2003)ليبيا:،.د.مطالحصادي،نجيب:ترجمة،للفلسفةأكسفورددليل.479

يحيى:.هويدي-

والنشر،للطباعةالثقافةدار.مط،الإسلاميةوالفلسفةالكلامعلمفيدراسات.480

.(م"979:)القاهرة

:.لتوماسهيث.-

.(م،98،)نيوورك:دوفر،مكتبةمط.،اليونانيةالرياضياتتاريخ.48،

ألفرد:هيسيل،-

مكتبةمط.،خليفةالعزيزعبدشعبان:العربيةالىفقله،المكتباتتاريخ.482

.(م8993:)القاهرة،ا!اديمية

:(ذؤيب)أبواسرانيل.ولفنسون-

نقد.حسينطه:تقديم،الاسلاموصدرالجاهليةفيالعرببلادفياليهودية384.تاريخ

.(م20،3)بيروت:،للأبحاثا!اديصالمركزمط.جواد،مصطفى:ومراجعة
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ول!راجعللصالهرقانمة

ويلتر،ج.:

مط.،سالمجمال:ترجمة،(المسيحيةالدينيةالبدع)تاريخالمسيحيةفيالهرطقة.484

.(م200%)بيروت،بيالفارادار

:بهـو-للز.

التأليفلجنةمط.جاويد،توفيقالعزيزعبد:ترجمة،الإنسانيةتاريخمعالم.485

.(م8969:م.د)،3ط.والترجمة

جون:وبلسون،

د.ت(.)مصر:.المصريةالنهضةمكتبةمط.،فخريأحمدترجعة:،المصريةالحضارة.486

:اغناطيوس،وديكميشيل،يتيم

.(م8999)بيروت:،4طالبولسية،مط.الشرتية،الكنيسةتاريخ.487

:الوهابعبدلطفي.يحيى

.(م8956)الإسكندرية:،الثقافةنشردارمط.أثينا،تاريخفيالجغرافيالعاملأثر.488

.(م،958)ا"سكندرية:،الثقافةنشردارمط.،والروماناليونانعندالحكمنظمفيمقدمة.489

ءلرشى:8يقارشي

المعهد.هنشورات.مط،اليسوعيعقيقي.ج:الفرنسيةعننقله،الكنيسة094.تاريخ

.(م"966)مصر:

هربرتفورغر:8يملر

د.ت(.:)بيروت،المشرقدار.مط،خليفةعبده:ترجمة،الكاثوليكياللاهوتمعجم.49،

يؤانس:

لللاقباطاللاهوتيةالاكليركيةالكليةمط.،المسيحيةالرهبنةفي294.مذممرات

.(ت.دمصر:).كسايأرثوذ

نسيم:جوزي!،بوسف

)الاسكندرية:،الاسكندريةجامعة.مطالمسيص،العصرفيالاسكندرية394.مجتمع

.(م8975

للطباعة،الجامعةشبابمؤسسةمط.،الوسطىالعصورتاريخفي494.دراسات

)مصر:د.ت(.
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!لاصوالفكرل!سهحيلهفكربينةهل!ضحهلالضلات

،لحورديش:9لمراجع

:منارا.داود-

جابدهزكاىكتيبىزنجيره،كانساسانيهلهسهردهمىكوردىكليساىميزووى.،

.(م2002:سليمانى)،مردهسهخشىبهو

شارسوارخ:،ميههرشه-

سريانىئاسوورى-جو-)حهرانى-داكوردستانلهئاراميهكانميزووى.2

.(،م999:)سليمانى،مدووهجابى،بابانئوفيستى:جابخانهكلدانى(،

لديات:والدالمجلات

ميخانيل:خوري.ألوف-

،20العدد،المشرقمجلةالعيد(،لهذاوتاريخيتعليميالعذراء)شرح)نتقالعيد.8

.(م8898)بيروقي،الأولىالسنة

مرمرجي:الدمنكي.-

)بيروت:.والعشرونالثامنةالسنة،،5العدد،المشرقمجلةفصح،كلمةأصل.2

.(م،930

يحيى:ع!يهبخا-

جوهرأنهوتعالىجلالباريفيالنصارى)عتقادصحةفيعديبنيحيىللشيخمقالة.3

لويس:وصححهنشره،المشرقمجلةضمنمنشوركتاب،صفاتثلاثذوواحد

.(م8902:)بيروت،الخامسةالسنة0،9العدد،اليسوعيشيخو

جعفر:والحسني،جان،ستاركي-

السورية8الأثريةالحولياتمجلة8أفقانبعقربالمكتشفةالتدمريةالمذابح.4

.(م،957:)دمشئ،7المجلد

أرسطو:طاليسه-

الإنكليزيالنصعنعفيفيالعلاأبو:ترجمة،اللاممقال،الطبيعةبعدما.5

.(م8937:)القاهرة،الآدابكليةمجلةأكسفورد،لجامعةالمعتمد

-5هـ-هـ
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وللراجعللصالرقانعة

:بطرسعزيزه-

.(م،904)بيروت:،السابعةالسنة،8العددالمشرو،مجلةلنسطور،كتاب.6

.(م890،:)بيروت،الرابعةالسنة،88العدد،المشرقمجلة،المريميةالبتوليةدوام.7

سويريوسطركا:مار.عيواص-

.(م8973:)دمشقعشر،الحاديةالسنة،809العدد،البطريركيةالمجلة،المجامعقبول.8

عادلا:،السلامعبد-

)دمشق:،السوريةالأثريةالحولياتمجلة،للباديةالطبيعيةالجغرافيةالبينة09

.(م8996

:الوهابعبدطارقهظلوم،-

.(م،97،)بفداد:،العامةالآثارمديرية.مطسومر،مجلة)طيسفون(،المدافن0،5

جواد:رضا.الهاشمي-

)بغداد:،22العدد،الآدابكليةمجلة،المسماريةالمصادرضوءفيالعرب.،8

.(م"978

لامنس:،هنري-

مجلة،(لبنانفيالمسيحيةالآثار)دخولمنلبنانيحتىفيماالأبصارتسريح.،2

(م،95نج)بيروت،الرابعةالسنة،6العدد،المشرق

شيخو:لويس،اليسوعي-

العدد،المشرقمجلة،والقديمةالحديثةالقبطيةالليتروجيةعنمختصرةنبذة.،3

.(م8899:)بيروت،الثانيةالسنة،،8

لامنس:هنري.اليسوعي-

السنة،23العدد،المشرقمجلة،الشرقيةواللغاتالذهبفميوحناالقديس.،4

.(م890،:)بيروت،الرابعة

!يفو:اميل.اليسوعي-

المشرق،مجلة،الجامعةالكنيسةعلىوخلفانهبطرصورئاسةالذهبفميوحنا.،5

.(م،902)بيروت:،الخامسةالسنة،2العدد
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!م!لاميمفكرللسهحيمفكريينمحضار!ةلهض!

:رباطانطوان.اليسوعي-

جلةضمنمنشوركتاب،الربميلادفيالذهبفميوحناللقديسميمر.46

السنة،8العدد.اليسوعيرباطأنطوانالأب:بنشرهعنيالمشرو.

.(م8905:)بيروت.الثامنة

راي:ويوحنا.حمويصبحي.اليسوعي-

مجلة،للنصرانيةا!اولالقرنمنالشرقكنانسعلىالرومانيينالأحباررئاسة.87

.(م،955:)بيروت،الثالثةالسنة،8العدد،المشرق

خليل:يوسفهاليسوعي-

السنة09العدد،المشرقمجلة،الشرقفياللاتينيةوالرسالاتللبتولالتعبد.،8

.(م8904)بيروت:،السابعة

شيخو:لوشى.اليسوعي-

السابعةهالسنة،83العدد،المشرقهجلة،الجاهليةشعراءفيالنصرانيةالتشابيه.89

.(م8904)بيروت:

رونزفال:سبستيان8اليسوعي-

.(م،898)بيروت:،الأولىالسنة،23-،هالعدد،المشرقمجلةتدمر،ملكة)الزباء(زينب.20

:جوونبولسءاليسوعي-

الثانية،السنة،2،العدد،المشرقمجلةا"ستانة،رحلةفيالفتانةالهشاهد.2،

.(م8899:)بيروت

طجامعيشةوالأطال!9لرسانل

حيدر:عليهدىيي.كاكه-

كليةبغداد.جامعة،منشورةر!يغماجستيررسالة،-تاريخيةدراسةالآريوسية-.8

.(م208،)بغداد:رشد،)بن-التربية
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معوللزل!صالهرقالهمة

الأحمنعش،لمراجع

ول3*فى،!*،،.ول*.:!*،!(ءكاهلاء،ةه!،ه!!،اء*8اطهايه!(!ءما40!:،"فىلا.

ول3ب54*!5!.:!3ء!ه6ء35*ة8*!81ية"35*18!".8!"5"6!م!!ء،4*+"6سا5!كا

كاه!ة(ةه*0(،9،6).

ول4لاة،،ول.فى.:!)اكا،ه+5!*م!4ةء3!ح"3!ك!مة*،(ماه!،ه!:،"86).

!هء*ول،هـ4!.:575ة4"*أه84)309ء،،(!35ةفى:،593"

!*ال،فىء**.:"ء*هكالأ!!ن*ء*ىهة3*!ها(40!:"93").

!ء*"ا".*:ه"لا*ء*ةلا8"أ*ء5لااسة9!"8*601!ص،لأء!هاه!ع*ة3!ل7505،،"(،940).

!هكاء*كا54":!ح5*أفىح،اة،فىه+5!"5ءح484اهءةح4لا0436(*6*ه3كا:،979).

لأ!3ء*عل.:!ص53الا+3كا،4ة410900.لاهما(*40!:،029).

!*384"بملأ!.:+4ءامح!!ءاله!+06*!6(!ءة"ه314"4!ما(ه*:،955).

حفىهة4*7"وللا8لا،*ء!ه*آه3ة.فىء!4ء3ءةطنن+4ءح+!كاش4،ء*ة،"ه+ه!ح"3ةافىة8*أا،لأ

!3ع!!:ح5*،3!كا،ءلا!ة7ء"ة*،(*6"*ه3ط:*550).

حمكاءا"4،4*ة"،6اكم!3،ألح،ال"،ء3(امه!40!:"!و،

ح،لاهء*ء8!فىءماكا*ة،483*!ه"ء5)"(ر6اهود6+:،"32).

ح5لا+5*،+5"أ8ة:+"ح+140ء!!*كالا6"!ا،،6+ة8ول*هةة،3!لءةه!!ر8*4+"ء3ة3فىا

33محي*4فى5!80(*"ء*ه3كا:2002).

ح55صا،ه!،3!*ة5،9+5!!"ةءاموه،لأه)*88ءممه!كاول"ء*ه3مما:،2،9).

:!ه"!ياههحول*ة9،5+!ه!،ة15"5،أل!8*،،ىف،!42886-ولممه("ء"*ه3:كا،"62).

ح"*3:حا+"6ء*!ه3،ة"ءة!+ه!52+،ءف!ض،ح!ح،"+"هء+3ه*ال!ا*6"ة"أل.

(ء*!ه34:،!و،)،

حأل"ه!"نن8ءلاءة"3ا*لا3لاء8ة3"ل!(،فىه5)ء

ه،كاي*!ص*:ه*8!!هح5*ة!*!!ءوله!!*ءي(ح8!6!ملىه:،و!+.
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الاسلاصوالفكرالهسيحي،لفكربينالحضاريةالضلات

355190فىعفى،عل.:!ص44ة5هة،،**!اأ54+اى،فىح*ه14(ماه*40*:،959).

00.20"*ء4*ء*:+4ع*فىءفىه!!3ءلماع7ال(440!هسا("هاه*:"9"2).

2،.360فىفىءج،51هـ3(ة5نن!)اةفى"ه+ه!!*،أ6*،!7ع4ةع*!ا!4ةا*هول"ء*ه3.)كا

54.22"034ة.!ص4"834:ماكابهـ33ءةفى"*384**4*ع5،سا"ة353هـفىءة("ءكاءه*:،969).

6.23*ص!لأ618حه4.،84!كااسا38+ه*4،!!ه*هةاه*3*ةء!66"("6"3ء*:كا،98.لأ

24.ءفىحالا8ةء3ء:*ع*ءا،اأ5*84*ع3+كي+3أفى*ء!نفىا6،(!*3ة8:،943).

303.25محر3!.8ي"!6101*5ةءولاء*5*4كاة*(ه*!ه34:،962).

33.26ةحع!5.:!3زلة3616ءههأ"،"6*فىة*ء8!4*9ولكا!3(،932).

103.27**أا0ءا5.!م*.:"4ء،8ءسا6لأ8!*!هع(ء*!ه34:،957).

28.حالاع6طاء"50*:!كاعء(4ع53ة4ء8!ل034*0(،940).

29.ح3!*"فى7.:335*!ا6*8*4ء3(5حاء008،3*"4ء11611،!19م!ء"ه3ا!ه!م!4!ه:"982).

30.لح!3أ،اهـ*!+4عهاءةة8*!+ه!اح8فىفى)*ء.،،لأي"اهه!،!.!اكاهاء،اكاكاه3*ء(:،986).

3،.330*ا"*.:53ةء*ء8!هما4حه"*هء6*هدفىة8يالىف(ة"ال!ح(،96،).

23.***ء83"!!يخلاء"ول،ء*ءا.8ة5*5*94ءلهلا(36*حلأا8لا3(3لا**:،989).

33.*000814:لاولة!ءأ*فىفى*ء!لأ،أ*8ءها!مك"*هسا(4*ه:،977).

34.*8834لا.م!.ص!:ح43ةأ"فىه*!م!04ح"لأ36"*!4!ي!016ـه،حفى94ة*!ألهكاه"54أ*هاهةفى*ةة*

+4ء!!13ة364040ءه!!اء*ه*،3ة!ـه(*"ء*ه3ط:،"52).

35.*ة"ة5!.،!م:*ةءا8+5!كهلأ3أ*(ما*4ه*:،!و5).

36.*15هكا+لا!"4ء3:ول*ةة15+5!"46ء!"160+!ءةسكا*هة!آ*5*اا!ع8(سا5*04*-لأع"

*ه3كا:0702"

37.*5+الأ**5!.:*!5،ة5!7لا!كاءحا5!5؟ولالأ:،9الهر.

38.لا،!لفى،لاءفىلى.7.:لا!هكا*8ة!ء"ه314"!"!أ!ع*ة!عس8(!ق38ة!ه*5+ة4،"(،"76).
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وللراجعللصالهرقانمة

39.،*8+!!س:+46!4ة15د004لأه!!ا"ه!ة*لأ4!ما(!ه:،"4،).

40.،+ة*.!هلأ*5!كا:"4كاة8أ*08!+4ءكا!!لةفى4ماة،35+.!م"!ر!":!3!ع!(،98،).

4،.هـلفى35ء**.:"8ء+3ء،،40أ409001ع"،306ة8ة*15+!ة*كا6"+8!فى.!لأ*،401

8ي،*"عأ*"(لا.كر.!.:،"،).

42.ل04!فى!ه5!.!*8كا3*ة7ة!كالااء*"*،دةه+53طكا!38فىكع*ا"ء9،ء3!هللأ314،(،976).

34.ل5*ء*!."0701!ه57*3"ءه.ى:*ةفى4هةممم،6)،!لأكافىفىة!ةهـء(!38ةفى:،"53).

44.ل5**ء!.*.7.مك!.7لا3!5:!*أ915+5،*،4ة5هة8،(0*!ه34:،96ه).

45.*ه!ح5.:+"ع!6،1.*ءه!*ه*6!ه"4ء!ن6ة8،0ي!ع"ة**"*لأء006،ول"ء*ه3كا:،955).

46.**طءاكاهلع3+:3ء*كاه"4ع+3،!80لا*ة*ء3"ةفى3ءي!9!*ء3ة6كة(!"ة،،:2005).

47.ساءأءكا4"50ل.:لا*!صلاأ4ء4ءسا(ء6لأ3ء!هلأ3*كرة!"*6ء!!34"ه*هفى7ءا3هةءةا*ءا"عا

!73اة8(،060).

48.+ءصا:!8ا*"ة،34ءفى!،!ء!*!+(،.اله!8

4"..!!اسا*.!عج!ه7ءا"ه*"!!ءكا!:ههاءلا،!م!!ي"ة!هحه"،اهيعة3هء"ه"!ه3.ءاة("ء

*ه3:ط2007).

50.ما،،"كام!*.:محرع،ء*مكا4ء7أء**ا!(ء:!كاه،"59).

5،.ساكالا5ء8*.:*ةفى45+!م،!سفى35ة4!س"،*4ءعة8ء!،!كاءما"*،3ة،*3ء4"355ءفىء3أ!ع*ع،

ه"+"60،0!ةء8،،35ء(فىة:،950).

25*5،،ء3:*ةة(5،ءة4عط8ءاه4،!*ءا!كا!+ءة2"ء4+(!همق:،!5).

هه!هةا،ة!ه!8.35:ول+هه!3"ءعاهحم*!مي!ه!،8!!هل!8!4ح"3ة!م!!ة*!ا+"36ه*"4

.)ء9،(هـ+ء*4*ءح

!و.يمءة06هق3كاه*8ة5!:*ةد45ة!دء،حأ*اة!مة5!4!ي،!ي0ا6!ر"ذا4لأ!(ء35ة8:،559).

.فى5"ها"ح.:ر8،6!4لار48!!مأ"2!لهه:مأ!*+ة!56*55،ها!هةأ43!لأ8آ*هلارهلأا(،928).

،كو7!ل8ماة:طط!*!"لأ"،8!(*ء"*ه3:لأ،.الهزه
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الاسلاميوالفكرللسهصلهنكربين،لحضاىيةالضلات

فى7.!كأاا!ر3.:ول"أة(!لأء!ح34أة"ةه*7ة9فىة5!*(لاولاعكارلا+:،"66).

58.!كاد35*،.ص!3حاء"ء*"5،!اء*!!34ة5!*أ*"ه4ء!*لأ،ءا0064ة08!!كاةفىها400لا"55

8ي،ء"ية511!"كالااةفى"ة*،ح50كه"33664ع،هـك!(*"ء*ه3)كا.

فى".فىه(3080!م"لاطح.:،اةفى"5+5!+4علا!قى!اأ*ع3"46ه+5!8*لا!:لى.*لاه"لأ!و(ه*،ه34:،9كاو).

60.!355"*:5!+"6ماة!ء5!ءا!أأ!*08*4!33!*،6"6!ع8!*ة8هللأ3*ط،!أهاهة!لأ*+4ع

!م*0،04"ه+!!ىف.لا!!ء"هء43يل5،،"!!ءىف(ام*40!:،9،9).

،،."،ن!034!*.!6"3:63ء*مه8*ا*ه!+4ء8"ءد8*!4*ء"3ه!+86"ه*ه!*ح*هأ*ةلالا*

،!"63!"ة*81!لأاهأ9"ة*8ح35*"ه(،9.)وو

62.فىة4ل.ام:!م8!كا!ه!9،ء4ءلأ"ه"*"8:،9.الهكا

63.كاه*ة*هفى*،ح3اة:ول*ةة80+ه!*ه+ء33!ه753!..ح+ه0،4.وله*،*ء*4ء!:*505).

45.له!هـءهءه3:اءلا*ه"4ء+ه(فىأ*!ه!م!5،ال!463+46!44ء+.ء95ى4"7434"*ه*ه

سا(ه*4*ه:،838).

3.65ة*فىهه!،*ع!.:*!كاه460!**!+!3.!م!(،96.لا

،3.6(!*عا"لا!.!،ءما"!ل"5!!كا6*ةة80+5،+"6مكا"9"ع3*ح"*،ء4"(ماه*40!:،249).

67.3+!*35!م،لى!*!ل!هاس،:سام!ء*+ه،ةة*ه!"6ء***8!سةه+***4704ع3*

+3هـلأع!ا!*ح(كا3:ع!كاا،97".

68.5ال*ء،:ص!"346ه*ه**ء*ها!ل(ةه*،(ه*!ه34:،9:!م).

6".كاه"5لاة.فى!م.!س:3*ا5*ه*40ة،فى3*ءا.(!!3ةفى:،94و).

70."الأ.ة!..ص!:7ه3!ة!ء!اهأ6*(ه*!ه34:،"،،).

7،.!كاع!س*لا،،هاه4ءة8ول*ء3.ء"،*"ء3!.ول5!*ء3ةء5!ح5"35هة!"(*ع"*ه3كا:،955).

72.+"!لاء618*ءهة5!"ء3ءة!ه8،*ا3ء!8م!ه*لهفى(لا.3.!.:،"72).

73.*"6!م!ها،لا،هكاية5ه!!!اة08"!*55*!يه*اه!ة8!."8(!ك6"آه*كا:،"7.لا

74."هء*!6اءلاه4ءه!ةه!ء4ةافىه400"لأ"ءول*ه3كا:،"72).

75.!كا،*ةفى،35ة!*8لا)ةفى45+ه!+"ء"ه3الهفى(ماكاهه!:،908)

76.+64"ءور!ه"-*6"8:*!لأءاء8ه!عة+52*ءاةنكا5لأ8!م"ه،ء،86.(م!.ء4ة80!:،759).

-!37-
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ول!راجعللصالرقانمة

708،اعء.ل..كا6+366مماكأ4ةاهصه،لأ"اءسا(4*ء:"959).

ءفى47ءكا!".م!:،اةىف(503ءح3ة409لاكاهء1،،5ءا4"!،6*.ه!53أفى:،له!6).

6لث!فىءا*كا"**"..ما:+"عكااط38+ه!!*ءعة6!8*،اوله*403*ة(!اع*"*4"3ة8:،9لهوا.

لهي4ةأ!هكا36++،ء*-ءا"،ه*ةفى4فى20*4ى4ة4(*ء*ه3كا:،709).

،،أل!\ط6!5.لا:ول16***3ء34ء334ه!كول(،93،).

"ةااة!*:!41+لأ3"8!كامح!*كاية8"(سا!ه!ء4:،"87).

*2أ!ا*.*ح،.*:*لا*6!ةلأ،ه!ول5"+!م)!+60!س!،لأ106!ية08!!"أها**"5لاآ،:،"72).

"3أ،44*.".:+64لأء"+6فى51*6*ا"*4+"ء!061600!!س!ي،(3!ح*:،299).

*ء8ول35!سأ5كاكا5*5!3**5،*4"46*ع3+ء(.،"304ة(أه*.*5!ل،ا4ء8ء8(صا5!40!:،9!).

ءهء8*ء3!صح.:7لأ380أ6*فىة36ـه3كايممه535!8*ء،(ه*!ه34:،"6،).

ءاعاع3:ءلاااة*ءفىه!+4ع*.فى45+ه!!3كاءع!4اة،فىهسا(*ه4!ه:"957).
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